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 ٌملخص الدراسة:

ة إلى بحث العالقة السببية بين أنماط التعلق  واجتقرار الق ات تكمتايقرات هدفت الدراس    

مستقلة(، والتشوهات المعرفية تمتاير وسقيط(، والميقوا اتنتحاريقة تكمتايقر تقابد(، لقد  

عينقة مقن طقالل كليقة التربيقة فقي لقو  تحليقا المسقار، إلقافة إلقى معرفقة تق  ير بعق  

ص( علقى كقا مقن التشقوهات المعرفيقة والميقوا المتايرات الديموغرافية تالنقو،، التصصق

 211 كقر، 44( طالباً وطالبة ت222اتنتحارية لد  عينة الدراسة. وبلات عينة الدراسة ت

( مققن طققالل كليققة 2.42( وانحققرام معيققار  ت27.12أن ققى( بمتوسققط عمققر  قققدر  ت

التربيققة جامعققة عققين شققمس، مققن مصتلققم التصصصققات العلميققة وامدبيققة أساسققى تعلققو ، 

رياليات، لاقة عربيقة، لاقة انجلي،يقة، علق  نفقس، مقواد اجتماعيقة( بالفرققة الرابعقة. وققد 

ُطب  عليه  مقياس أنمقاط التعلق ، ومقيقاس اجتقرار الق ات، ومقيقاس التشقوهات المعرفيقة، 

ومقياس الميوا اتنتحارية توكلها من إعداد الباح ة(. وتوصلت نتائج الدراسقة إلقى وجقود 

قتقر،، ووجقود فقروا  ات دتلقة إحصقائية فقي بُعقد اليق س وكق ل  فقي مطابقة للنمو ج الم

فقي اتجقا  الق كور، وعقد   7070الدرجة الكليقة لمقيقاس التشقوهات المعرفيقة عنقد مسقتو  

وجود فروا  ات دتلة إحصائية تبعا ً للنو، على مقياس الميوا اتنتحارية، وعقد  وجقود 

 الميوا اتنتحارية لد  عينة الدراسة.ت  ير للتصصص على كا من التشوهات المعرفية و

الكلمات المفتاحية: أنماط التعلق، اجترار الذات، التشوهات المعرفية، الميول 

 االنتحارية.
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Abstract: 
This study aimed to investigate the causal relationship between 

attachment styles and self-rumination as independent variables, cognitive 

distortions as an intermediate variable, and suicidal tendencies as a 

dependent variable, among a sample of students of the Faculty of 

Education in the light of path analysis. In addition to investigate the effect 

of some demographic variables (type, specialization) on both cognitive 

distortions and suicidal tendencies. The sample of the study consisted of 

(221) male and female (44 male, 177 female) students and Their Mean 

age (20.73) and Standered deviation (1.42) from the Faculty of Education, 

Ain Shams University, In their fourth year from various scientific and 

literary disciplines( Science, Mathematics, Arabic, English,,psychology, 

Social Subjects)  basic section   . They were applied on the attachment 

styles scale, the scale of self-rumination, the scale of cognitive distortions, 

and the scale of suicidal tendencies (all were prepared by the researcher). 

The results of the study concluded that there is an agreement with the 

proposed model. In addition, there is statistically significant differences in 

Hopelessness as well as the total degree of Cognitive distortions Scale in 

direction to Males.  There is not statistically significant differences 

according to gender in Suicidal tendencies Scale. There is not statistically 

significant differences according to Specialization in both Cognitive 

distortions Scale and Suicidal tendencies Scale in the study sample. 
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 مقدمة الدراسة:

ينقات شصصقية ين قر إن اإلنسان كائن عقالنى صاند لمصير ، و ل  مقن صقالا تكو       

من صاللها إلى العال  المحيط بٌنا  علقى مقا يحملقة مقن توقعقات تحقدد اصتيقار  لمقا يمارسقة 

مققن سققلوكيات أو مققا يقققو  بققة مققن أفعققاا، كمققا تلعققل المعرفققة دوراً أساسققياً فققي إحققداث 

وققد يواجقة الفققرد أ نقا  نمقو  وتنشقئتة صقعوبات فققى  .اتلقطرابات الوجدانيقة أو عالجهقا

اتجتماعى مد المحيطين، كما أن اجترار ال ات ال   يُعد سمة بشرية تتفقاوت فقي  التفاعا

درجاتها لد  الفرد حينما يتعر  محداث مؤلمة ويجعلة مسقتارا فقي  كريقات المالقى 

المؤلمققة. فققك ا كققان للفققرد نصققيل مققن أنمققاط التعلقق  غيققر السققوية ومققا قققد يققرتبط بهققا مققن 

ات معرفيققة قققد يُفلققى بققة إلققى ال،هققد فققي الحيققا  اجتققرار للقق ات ومققا يصققاحبها مققن تشققوه

 والي س منها أو الميا لالنتحار.

وتُعد المعانا  شرطاً حتمياً للحيا  اإلنسانية؛ إ  يعاني أفراد المجتمد مقن الصقراعات        

واإلحباطات المصتلفة، ويواجهون اللقاوط وامحقداث الحياتيقة السقالبة. وطقالل الجامعقة 

يققة أفققراد المجتمققد؛ إ  يتعرلققون للققاوط متعققدد  المصققادر، سققوا  ليسققوا بمعقق،ا عققن بق

أكانت نفسية أو اجتماعية أو ماديقة أو أكاديميقة. وفقى مصتلقم المجقاتت سقوا  أكانقت فقي 

المنقق،ا أو المدرسققة أو مواقققم مجتمعيققة مصتلفققة، ويصققاحبها انفعققاتت متباينققة مققن حيققث 

 (.27122721الشد  والنو، تأحمد على طلل، 



   

وإ ا كانت المراهقة مرحلقة تطقوير الفقرد ل اتقة ولقدراتقة إت أنهقا ققد يشقوبها التقوتر        

الققو  بالوالقدين  Attachmentصاصة بين الكفا، مقن أجقا اتسقتقالا الق اتي أو التعلق  

وهققو مققا قققد يكققون لققة تقق  ير علققى المققراهقين فققي لققو  طبيعققة الفققروا الفرديققة لققديه  

(Mcelhaney; Joseph; Stephenson & Hare,2009:358) . 

أن ن ا  التعل  في غاية امهمية للحفا  على اتستقرار النفسقي،  Bowlbyوير          

وولد صور  إيجابية عن ال ات، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو شركا  العالققة، وتكقوين 

.  (Gillath ; Shaver & Mikulincer,2005:123)عالقققات و يقققة بشققكا عققا  

علققى أنقققة الطريقققة التقققي يققرتبط بهقققا الفققرد مقققد ا صققرين فقققي العالققققات  ويمكققن تعريفقققة

اتجتماعية والصقداقات والق،واج وتكقون امتقداد منمقاط التعلق  التقي تكونقت منق  الطفولقة 

والتي يستمر ت  يرها عبر مراحا النمقو التاليقة، فكمقا يكقون النمقو السقو  وإقامقة عالققات 

، في اتلطرابات النفسية تسامية محمقد صقابر، اجتماعية ناجحة ووطيد  أو يكون الوقو

 ; Brown,2010; Kamkar)(. وهو ما أ بتتة نتائج العديد من الدراسقات 2222724

Doyle & Markiewicz, 2012; Tamaki & Takahashi,2013)   أن التعلق

غير ا من يعر  الفرد لمشكالت نفسية واجتماعيقة، وسقو  توافق  مقد الق ات وا صقرين 

، كمققا يعققد مقققن العوامققا الرئيسققية المققؤ ر  فقققي تطققوير العالقققات غيققر السقققوية مسققتقبالً 

 واممرا  النفسية والعقلية.

كما أن اجترار امفكار السلبية يقدع  اإلنحيقا،ات المعرفيقة فقي معالجقة المعلومقات         

ويلققر بتن ققي  الوجققدان؛ ممققا يققؤد  إلققى حققاتت م،اجيققة سققلبية، و لقق  مققا أ بتتققة نتققائج 

Joormann ; Dkane & Gotilb (2006)  حيققث أن المشققاركين المنقق،عجين

Dysphoric  ال ين تق  حق ه  علقى اجتقرار امفكقار تبنقوا تفسقيرات أك قر سقلبية للمواققم

اتفترالققية، وأنتجققوا اسققتراتيجيات أقققا فاعليققة لحققا المشققكالت، وأ هققروا ،يققاد  فققي 

 استرجا، ال كريات ال اتية السلبية.
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 ; Ciarocco ; Vohs & Baumeister,2010)تقائج دراسقات وأكقدت ن        

Mclaughlin & Nolen-Hoeksema,2011)  ارتبققاط اجتققرار امفكققار بالنتققائج

السققلبية، وصاصققة بالنسققبة لاشققصاص المكتئبيققين أو المنقق،عجين. فامشققصاص المن،عجققون 

و غيقر مبقرر، ال ين يجترون امفكار يفتقرون إلى المرونة المعرفية، ومتشقائمين علقى نحق

وي هرون عج،اً في امدا  الدراسي، ويبدو أنة يسه  في المشكالت بين الشصصقية أيلقاً. 

والقق ين يجتققرون امفكققار يسقققتصم بهقق  أقققرانه ، ويقققدركون أن لققديه  مسققاند  اجتماعيقققة 

منصفلة بالمقارنة با صرين، كما يكون لديه  حلوتً أققا كفقا   للمشقكالت الشصصقية.كما 

 امفكار إلى عدد من الصعوبات المعرفية واتجتماعية. يؤد  اجترار

وعلى الجانل ا صر تعتبر الن رية المعرفية من أه  امطقر الن ريقة فقي مجقاا            

اتلقققطرابات والمشقققكالت النفسقققية، التقققي سقققاهمت فقققي بلقققور  الك يقققر مقققن التصقققورات 

يتعقر  حيقا  امفقراد واتفترالات امك ر واقعية في مجاا وصم وفه  وعالج كقا مقا 

بشققتى مققراحله  وصصائصققه  النمائيققة والعمريققة والتعليميققة تعبققد الققرحمن بققن دربققا  

(. وتؤكققد المدرسققة المعرفيققة أن التفكيققر السققلبي المشققو  يققؤ ر علققى 2474 2722موسققى،

مشققاعر الفققرد وبالتققالي يققؤ ر علققى سققلوكة وهقق ا بققدور  يقققود إلققى اتلققطرابات النفسققية 

(. هقق   المشققاعر السققلبية والتشققاؤمية واليقق س قققد 20422727هققالا، تياسققمين حسققن أبققو 

 يؤد  بالفرد إلى الميوا اتنتحارية وال،هد في الحيا .

والميوا اتنتحارية تُعد المتاير المحور  للدراسة ،فهي من المشقكالت اتجتماعيقة        

لائة ،كما أنهقا تعقد الصطير  التي تهدد المجتمد وتماسكة منها تؤد  إلى فقدانة لبع  أع

مؤشراً على تفك  المجتمد وتم ا فشالً فردياً وجماعياً في التكيم مد المعايير واللقوابط 

اتجتماعيقققة، وانفصقققاا الفقققرد عقققن جماعتقققة وعقققد  تقبلقققة للن قققا  اتجتمقققاعي، وت تققق،اا 

أن امسبال المؤدية لالنتحار أو الميا لة محط أن ار واهتما  الك ير من الباح ين وصاصقة 

معدتت اتنتحار ققد ا،دادت عالميقاً وصصوصقاً فقي القدوا اموروبيقة والوتيقات المتحقد  

( 2777اممريكية بحسل إحصائيات من مة الصحة العالمية إلى أنة في كقا يقو  تسقجا ت



   

حالة انتحار، وأن أك ر من مليون شصص يقدمون على قتا أنفسه  كا عا ، وأن هنقا  مقا 

يحاولون اتنتحار سنويا ينتحر منه  نحو مليون تمحمد قاعقد (مليونا شصص 47و27بين ت

 (.22022727،ايد،

ل ا هدفت الدراسقة الحاليقة إلقى معرفقة العالققة السقببية بقين أنمقاط التعلق  واجتقرار         

القق ات علققى التشققوهات المعرفيققة والميققوا اتنتحاريققة لققد  عينققة مققن طققالل الجامعققة فققي 

عرفة أفلا نمو ج يمكن استصراجة مقن هق   المتايقرات، لو  نمو ج تحليا المسار، وم

-اإلنققاث(، والتصصققص تعلمققى-وأيلققاً مققد  اصققتالم هقق ا النمققو ج عبققر النققو، تالقق كور

أدبي(، ومعرفة الفروا فقي الميقوا اتنتحاريقة عبقر النقو، والتصصقص لقد  طقالل كليقة 

 جامعة عين شمس.-التربية

  مشكلة الدراسة:

الجامعية مرحلة صعبة، حيث ين ر الطالل إلى الحيا  امكاديميقة تعتبر المرحلة           

علققى أنهققا مجهققد  ولققاغطة، ولهققا متطلبققات كتوقعققات اإلنجققا، والعالقققات مققد ا صققرين، 

وعليه  أيلقاً التعامقا بواقعيقة مقد لقاوط الحيقا  بصقفة عامقة ولقاوط الحيقا  الجامعيقة 

ية والجسقمية للطقالل وعلقى بصفة صاصة، وقد تنعكس هق   اللقاوط علقى الصقحة النفسق

 & Lim; Tam؛  2274 2727تحصقققيله  الدراسقققى ترلقققا ربيقققد عبقققد الحلقققي  ،

Lee,2013:2013 ; Ding & Yang,2013: 101). 

وققد نقاا التعلقق  اهتمقا  البققاح ين لتق  ير  الممتقد عبققر جميقد مراحققا حيقا  اتنسققان          

. وقققد أسققفرت  (Erozkan,2011:186)ولققيس كونققة فقققط جقق،  مققن مرحلققة الطفولققة 

 Lussier; Sabourin & Turgeon,1997; Ognibene)نتائج بع  الدراسات 

& Collins,1998; Eng et al.,2001; Hinnen; Sanderman & 

Sprangers,2008)   عن ارتباط التعلق  بالصقحة النفسقية عامقة، وبالرلقا عقن الحيقا

مقققن المتايقققرات اتجتماعيقققة والتكيقققم وأسقققاليل التعامقققا مقققد اللقققاوط، وتققق  ر  بالعديقققد 
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أن التعلق  غيقر  Moretti & Peled (2004:552)والديموغرافية. كما أكقدت دراسقة 

ا من يؤد  إلى مشكالت صحية وعقلية للمراه  كتناوا المصقدرات والعدوانيقة والسقلو  

 الجانح، كما يمكن أن يرتبط باتنتحار.

 Martin & Dahlenسققة أمققا عققن اجتققرار القق ات، فقققد أولققحت نتققائج درا       

أن استراتيجية اتجتقرار منبقى  ققو  باتنفعقاتت السقلبية، كمقا أشقارت دراسقة  (2005)

( أن اتنفعاتت السلبية كاستراتيجية اتجترار والتي يسقتصدمها 2771محمود على أحمد ت

الطالل في ك ير من المواقم التعليمية تقؤد  إلقى عقد  الققدر  علقى التق كر طويقا اممقد، 

حيققث أن اتنفعققاتت السققلبية تشققاا حيقق،اً مققن سققعة القق اكر  العاملققة ممققا يققؤ ر علققى فقققد و

أن أسقلول اتسقتجابة اتجتقرار   Etu & Gray (2010)المعلومات. وأ هقرت نتقائج 

ارتبققاط  Omran (2011)يُعققد منبئققاً بتشققوي  صققور  الجسقق  والقلقق . وأسققفرت نتققائج 

 & Lawوأولققحت نتققائج  .بققالقل  واتكتئققالاسققتراتيجية اتجتققرار ارتباطققاً مرتفعققاً 

Chapman  (2015)  أن اتجتققرار يققرتبط بارتفققا، انتقققاد القق ات ولققو  القق ات. كمققا

أن اتجترار يعما على تهديد اليق قة العقليقة للفقرد  Brown & Ryan (2003)أولح 

حيققث اتسققتاراا فققي أحققداث المالققي أو صيققاتت وقلقق  المسققتقبا، والتققي يمكققن أن تققدفد 

 لشصص بعيداً عن الحالر.ا

ويمكققن القققوا إن المشققكالت النفسققية ترجققد بالدرجققة امولققى إلققى أن الفققرد يقققو           

بتحريققم الواقققد والحقققائ  بنققا  علققى مقققدمات مالوطققة وافترالققات صاطئققة، وتنشقق  هقق   

اموهقا  عقن تعلق  صققاطإ فقي إحقد  مراحققا النمقو المعرفقي. وفققى  قا الحيقا  المعاصققر  

بالمتايرات، يواجة امفراد ومنه  طالل الجامعة ،ياد  وتنوعاً في مصادر امفكار المليئة 

الالعقالنيققة واللققاوط النفسققية ممققن يجعققا العلمققا  والدارسققين يولققون مولققو، امفكققار 

الالعقالنيققة واللققاوط النفسققية اهتمامققاً مت،ايققداً للكشققم عققن ع ققار  الصطيققر  علققى صققحة 

تهمقا بقبع  المتايققرات فقي مجقاتت حيققا  الفقرد المصتلفققة. الفقرد النفسقية والجسققدية وعالق

.   Auburn,2005:697)؛ 20022722تشققققير  مسققققعد حلققققي  وهققققان  أحمققققد أحمققققد، 



   

وتكمققن صطققور  التشققوهات المعرفيققة فققي اعتبارهققا مصققدراً مققن مصققادر اتلققطرال 

اتنفعققالي، وأن هقق ا اتلققطرال يمكققن أن يسققتمر مققا لقق  يايققر الفققرد هقق   امفكققار بققا 

.  (Karen ; Anela & Frank,2008:59)يسقتبدلها ب فكقار أصقر  واقعيقة منطقيقاً و

أن المسققتويات امعلققى مققن اتسققتقاللية المعرفيققة التققي  Fischback (2018)كمققا أكققد 

تتطور صالا فتر  المراهقة، قد تكون عامالً وقائيقاً للسقلوكيات التقي تنطقو  علقى مشقاكا 

 في مرحلة المراهقة.

عبر الميوا اتنتحارية عن الشعور باإلنها  من الحيا  ،وأن الحيا  ت تسقتح  كما ت        

العي  فيها وفى النهاية تتحوا الفكر  اتنتحارية إلقى محقاوتت انتحاريقة فعقالً ،وأمقا عقن 

اإلحصا ات في مصر ،فقد أسفرت عن ارتفا، محاوتت اتنتحار بدرجة كبير  في جميد 

( لكققا 20اصققة لققد  الشققبال ،حيققث وصققلت نسققبتها إلققى تاموسققاط والفئققات العمريققة وص

( لكقققققا 4( فقققققي الققققققاهر ، بينمقققققا وصقققققلت نسقققققبة اتنتحقققققار الفعلقققققي إلقققققى ت2770777ت

( مققن محققاولي اتنتحققار فققي مصققر مققن القق ين تتققراو، %47(، كقق ل  كققان ت2770777ت

( تحسقين %27( عامقاً، بينمقا بلاقت النسقبة لقد  طقالل الجامعقة ت24-20أعماره  مقن ت

 (.  20222770،فايد

رابد أه  سبل للوفا  بقين مقن تتقراو، أعمقاره   2722وقد صنم اتنتحار في عا        

عاماً على الصعيد العالمي. وت يحدث اتنتحار فقي البلقدان المرتفعقة القدصا  22و 20بين 

مققن  %12فحسققل، بققا هققو  ققاهر  تحققدث فققي جميققد أقققالي  العققال . والواقققد أن أك ققر مققن 

حقد ت فقي البلقدان منصفلقة ومتوسقطة القدصا.  2722ر العالميقة فقي عقا  حاتت اتنتحقا

-https://www.who.int/ar/news-room/factتموققققد من مقققة الصقققحة العالميقققة

sheets/detail/suicide.)   وعلى الجانل ا صر تُعبر الميوا اتنتحارية عقن مشقكلة

صققحة النفسققية صطيققر  فققي مجققاا الصققحة بشققكا عققا ، والققطرال شققديد علققى مسققتو  ال

بشققكا صققاص، حيققث يؤكققد اتنتحققار علققى حققدوث صلققا فققي عالقققة الفققرد مققد  اتققة ومققد 
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ا صرين، فيشعر الفرد ب نة عاج، في ه   الحيا  وت يوجد حا سو  الموت، ويرجد  لق  

إلققى وجققود الققطرال فققي العالقققات البققين شصصققية، والققطرال فققي السققلو  لققد  الفققرد 

الباح قة نمو جقاً للعالققة السقببية بقين كقال مقن  تقترح ومن ثم(. 20222770تحسين فايد، 

أنمققاط التعلقق  واجتققرار القق ات بالتشققوهات المعرفيققة والميققوا اتنتحاريققة لققد  عينققة مققن 

( 2طالل الجامعة في نمو ج تحليا المسار، ويمكن توليح النمقو ج المقتقر، فقي شقكا ت

 التالى2

 

    

 

 

أنماط التعلق واجترار الذات بالتشوهات  (: النموذج المقترح للعالقة بين1شكل )

 المعرفية والميول االنتحارية

ولقددد تناق ددت نتددائا الدراسددات فيمددا يتعلددق بالتشددوهات المعرفيددة التدد  تعدد ى  لددى       

 & Cobanحيقث أ هقرت بعق  الدراسقات فروققاً فقي اتجقا  الق كور كدراسقة  الندو،،

Carman,2013)  ؛ رلققا  2727أيققول المققومني،رانيققا وليققد الجققرا، وفققوا، ؛ رانيددا

. بينمققا أ هققرت نتققائج دراسققة شققير  مسققعد حلققي  وهققان  أحمققد  (2727ربيققد عبققد الحلققي ،

( أنة ت يوجد فقروا دالقة إحصقائياً بقين متوسقطي درجقات الق كور واإلنقاث 2722أحمد ت

عددن فققي كققا مققن أبعققاد التشققوهات المعرفيققة لققد  عينققة مققن طققالل جامعققة ال،قققا،ي . أمققا 

، فققد كشقفت دراسقة سقالمة عطيقة عبقد ن الفروق ف  النو، والميول االنتحاريدةالعالقة بي

( عن فروا في الميوا اتنتحارية بين أفراد العينقة تبعقاً 2722اللة ورأم اللة بوشعراية ت

 صطاطبققة مبققار  بققن يحيققي دراسققة توصققلت للنققو، وكانققت فققي اتجققا  القق كور، فققى حققين

 لمتايقر اتنتحاريقة الميقوا فقي فقروا ودوجق عقد  عقن (2727ت امحمقد سعد بن وأحمد

 أنماط التعلق

 اجترار الذات

 الميول االنتحارية التشوهات المعرفية

 أنماط التعلق

 اجترار الذات



   

 فققي واإلنققاث القق كور بققين الفققروا بحققث  لددى الحاليددة الدراسددة هدددفت ثددم ومددن النققو،،

 الجامعة. طالل من عينة لد  اتنتحارية والميوا المعرفية التشوهات

 المعرفيققة التشققوهات علققى يققؤ ر أن يمكققن الطالققل تصصققص أن الباحثددة تددرى كمددا        

 أك ققر، أكاديميققة مطالققل  ات العلميققة التصصصققات طبيعققة أن حيققث نتحاريققة،ات والميققوا

وقد تناق ت نتائا الدراسدات فيمدا  عليه ، تؤ ر أن يمكن أك ر لاوط لديه  تولد وبالتالي

حيققث أ هققرت بعقق  الدراسققات  يتعلددق بالتشددوهات المعرفيددة التدد  تعدد ى  لددى التخ ددص،

ً  فقروا وجقود إلقى (2722ت علقى اللقة عطقا وعمقر المعال حسن ن مي دراسة  للكليقة تبعقا

ً  وفروا اإلنسانية، الكليات لصالح  دراسقة أ هقرت بينمقا والكلية. الجنس بين للتفاعا تبعا

 إلقى (2727الحلقي ، عبقد ربيقد ورلقا ؛2727المومنى، أيول وفوا، الجرا، وليد ترانيا

ً  دالقة فقروا وجود عد   أبعقاد جميقد فقي وامدبقى العلمقى التصصقص طقالل بقين إحصقائيا

فيمددا يتعلددق بددالفروق بددين التخ  ددات العلميددة أمققا  الكليققة. والدرجققة المعرفيققة التشققوهات

 & Zheng)، فققققد أشقققارت نتقققائج دراسقققة واألدبيدددة فددد  متميدددر الميدددول االنتحاريدددة

Wang,2014  ،إلقى ارتفقا، معقدا 2722؛ ساملة عطية عبد اللة ورأم اللة بوشقعراية )

عققل  امكققاديمى ،  بينمققا أشققارت نتققائج دراسققة تيحيققى بققن الميققوا اتنتحاريققة مققد ،يققاد  ال

( إلى عقد  2722؛مؤيد إسماعيا جرجيس ، 2727مبار  صطاطبة وأحمد بن سعد امحمد،

 الفقروا معرفقة  لدى الدراسة هدفت ثم ومنوجود فروا دالة إحصائياً تبعاٌ لالصتصاص ، 

 عينقة لقد  اتنتحاريقة يقواوالم المعرفيقة التشوهات في وامدبية العلمية التصصصات بين

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في امسئلة التالية2 الجامعة، طالل من

مققا مققد  تطققاب  تمال مققة( نمققو ج تحليققا المسققار المقتققر، للعالقققة بققين أنمققاط التعلقق   -أ

واجتققرار القق ات تمتايققرات مسققتقلة(، والتشققوهات المعرفيققة تمتايققر وسققيط( والميققوا 

 لد  عينة من طالل كلية التربية جامعة عين شمس؟ اتنتحارية تمتاير تابد(
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هقققا تصتلقققم التشقققوهات المعرفيقققة تبعقققاً تصقققتالم النقققو، والتصصقققصتعلمى أدبي(  -ل

 والتفاعا بينهما لد  عينة من طالل كلية التربية؟

ها تصتلم الميوا اتنتحارية تبعاً تصتالم النو، والتصصقصتعلمى أدبي( والتفاعقا  -ت

 ل كلية التربية؟بينهما لد  عينة من طال

 أهداف الدراسة: 

تهدم الدراسة الحالية إلى السعي نحو دراسة العالقة بين أنماط التعل  واجترار الق ات     

كمتايرات مستقلة، والتشوهات المعرفية كمتايقر وسقيط والميقوا اتنتحاريقة كمتايقر تقابد 

ا المسقار، لد  عينقة مقن طقالل كليقة التربيقة جامعقة عقين شقمس فقي لقو  نمقو ج تحليق

والتعرم على أفلا نمو ج يمكن استصراجة من ه   المتايرات، وكق ل  معرفقة الفقروا 

في التشوهات المعرفية والميوا اتنتحاريقة تبعقاً للنقو، والتصصقص والتفاعقا بينهمقا لقد  

 عينة من طالل كلية التربية جامعة عين شمس.    

 أهمية الدراسة: 

 تالي2تتحدد أهمية الدراسة كال        

 أوال": األهمية النظرية:

تتلح امهمية الن رية للدراسة الحالية من أهميقة المتايقرات محقور الدراسقة، حيقث       

تُعد متايرات أنماط التعل  واجترار الق ات والتشقوهات المعرفيقة والميقوا اتنتحاريقة مقن 

رية لطالل الجامعقة، مشكلة الميوا اتنتحاالمفاهي  الجوهرية الحدي ة نسبياً، صاصة تناوا 

والتققي تُعققد مققن أصطققر المشققكالت حيققث يمكققن مققن صاللهققا أن يفقققد الفققرد حياتققة، والتققي 

انتشققرت فققي ا ونققة امصيققر  بشققكا كبيققر يققدعو لالهتمققا  والتكققاتم مققن جميققد شققرائح 

ف هتمت الدراسة بوصم تل  المفاهي  امساسية للدراسة وصطورتها المجتمد للتالل عليها.

ى حيا  الفرد ،وك ل  تحديد مفاهي  إجرائية لها وامبعاد التقي يمكقن أن تتكقون وت  يرها عل

منها تل  المفاهي ، وتوليح طبيعة العالقات ببنيتها، وك ل  تلقمين الن ريقات وامبحقاث 

التي تساعد على تن قي  هق ا اإلطقار المفقاهيمى، حيقث يفتققر التقراث النفسقي إلقى اتهتمقا  



   

در  الدراسات السابقة التي بح قت العالققات بيقنه  ودراسقتة مقد ونبه ا المولو، البح ي، 

ممققا سققوم ي ققر  البحققث العلمققي. وكقق ل  نققدر   متايققرات مصتلفققة حسققل إطققال، الباح ققة

التقي تناولقت –فقي حقدود علق  الباح قة –الدراسات العربية، وبصاصقة فقي البيئقة المصقرية 

ة. وباإللقافة لمقا سقب  أهميقة ه ا النمو ج البنقائى المقتقر، لقد  عينقة مقن طقالل الجامعق

الشققريحة العمريققة التققي تناولتهققا الدراسققة، وهققي طققالل الجامعققة، وهقق  ممققن ينتمققون إلققى 

مرحلققة المراهقققة المتقق صر  بلققاوطها وتحققدياتها، وتقلباتهققا اتنفعاليققة، كمققا أنهقق  يكونققون 

 أك ققر اسققتهدافاً مققن غيقققره  للققاوط متعققدد  المصققادر؛ مقققا يققؤ ر فققي أدائهقق  وتقققوافقه 

 الجامعي. مما يجعا الدراسة إلافة إلى رصيد التراث النفسى.

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

أربعققة مقققاييس هقق  مقيققاس أنمققاط التعلقق ، ومقيققاس اجتققرار قامققت الباح ققة بكعققداد        

ال ات، ومقياس التشوهات المعرفيقة، ومقيقاس الميقوا اتنتحاريقة والت كقد مقن الصصقائص 

ال بققات( لهقق  حتققى يمكققن اتسققتفاد  مققنه  واسققتصدامه  فققي البيئققة -السققيكومترية تالصققدا

العربية.كما تكمن أهمية الدراسة في الجانل التطبيقي فيما تسفر عنقة الدراسقة الحاليقة مقن 

نتائج يمكن تو يفها من صالا برامج تربوية ووقائية من أجا تجنل والحد مقن التشقوهات 

الجامعة. ك ل  تو يم نتقائج الدراسقة فقي إعقداد المعرفية والميوا اتنتحارية لد  طالل 

بققرامج عالجيققة مال مققة لهقق   الشققريحة العمريققة لصفقق  التشققوهات المعرفيققة والميققوا 

اتنتحارية، وما يمكن أن يترتل عليهما مقن مشقكالت. كمقا ققد تقؤد  اتسقتفاد  مقن نتقائج 

اط التربيققة السققوية الدراسققة فققي إعققداد بققرامج والديققة أو أسققرية لتققدريل الوالققدين علققى أنمقق

للن  . وقد تفيقد نتقائج الدراسقة المعقالجين النفسقيين فقي إعقداد بقرامج توعويقة عقن أنمقاط 

التعل  غير السو  واجترار ال ات وما يمكن أن يترتل عليهما. أيلاً قد تفيد اتصصقائيين 

اتجتماعيين والنفسيين في المدارس ومسقئولى رعايقة الشقبال فقي الجامعقات فقي التعقرم 
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علققى  و  الميققوا اتنتحاريققة والتشققوهات المعرفيققة لرعققايته  والوقققوم بجققانبه  لتصطققى 

 تل  المشكالت الصطير .

 م طلحات الدراسة:  

 تحددت الدراسة بالمصطلحات التالية2

 Attachment Stylesأنماط التعلق: -1

 التعلقق  ب نققة الميققا لت سققيس روابققط مققد ا صققرين، Lee(2013:1500)ويعرفهققا       

 وه   امنماط من التعل  توجة السلو  واإلدرا  في العالقات مد ا صرين.

ب نهققا2 الطريقققة التققي يققرتبط بهققا الفققرد وجققدانياً مققد ا صققرين،  تعرفهددا الباحثددةو         

وتكون ه   الروابط الوجدانية قوية و ابتة لفتر  طويلة نسبياً وتوجة سلو  الفقرد وإدراكقة 

تقققنعكس علقققى شقققعور الفقققرد بال ققققة واممقققن أو الوققققو، فقققي فقققي هققق   العالققققات، كمقققا 

ً اتلقطرابات النفسقية،  فققي البحقث الحققالي بالدرجقة التققي يحصقا عليهققا  وتحددددها  جرائيدا

أفراد العينة على مقياس أنماط التعلق  تإعقداد الباح قة( والق   يتلقمن  قالث أبعقاد فرعيقة 

 لتعل  التجنبى. ه 2التعل  ا من، التعل  القل  المتناق  وجدانياً، ا

  Self-Rumination اجترار الذات:- 2

 Krieger ;Altenstein ;Baettig;Doerig & Holtforthويعرفة        

ب نة امفكار المستمر  والمتكرر  والتي تدصا إلى الوعي عن غير قصد  (502 :2013)

لتكيم وترك، انتبا  الشصص على أعرا  اتكتئال، وهي وسيلة يستصدمها الفرد في ا

 مد الحالة الم،اجية السلبية. 

على أنة2 مفهو  يتلمن استدعا  الفرد لاحداث المؤسفة التي تعرفه الباحثة و           

مرت في حياتة عن غير قصد وتكرار المعارم تاإلدراكات( السلبية حوا امحداث التي 

عليها المفحوص ت ير وتحف، الالل مد التصطيط لالنتقا ، ويتحدد بالدرجة التي يحصا 

علي مقياس اجترار ال ات تإعداد الباح ة( وال   يتلمن بُعدين هما2 اجترار الح،ن، 

 واجترار الالل.



   

  Cognitive Distortions التشوهات المعرفية:-3

ب نهقا مجموعقة امفكققار  Usen ; Eneh & Udom(2017:23)ويعرفهقا          

تصقورات الفقرد ومعرفتقة بالحقيققة، وت هقر  الصاطئة والمعتقدات السقلبية التقي تقؤ ر علقى

في أ نا  اللاط النفسي أو أ نا  المواقم اللاغطة، والتي تؤد  بدورها إلقى اسقتنتاجات 

 صاطئة في إدرا  المواقم الوالحة. 

وتعرفهققا الباح ققة ب نهققا2 أصطققا  معرفيققة أو انحرافققات فققي التفكيققر وأفكققار غيققر          

صققور  تلقائيققة عققن أحققداث الحيققا  بطريقققة سققلبية، وتتقق  ر منطقيققة  يسققتصدمها امفققراد ب

بالميوا وامهوا  الشصصية والتوقعقات الصاطئقة وال قن والتنبقؤ واتبتعقاد عقن المسقؤولية 

وتسققبل لهقق  الشققعور باللققي  واملقق ، وتجعققا الفققرد يسققل  بطريقققة سققلبية بمققا يققؤ ر علققى 

ي يحصققا عليهققا المفحققوص علققى تكيفققة وتوافقققة فققي حياتققة، وتتحققدد إجرائيققاً بالدرجققة التقق

وال   يتلمن أربعة أبعاد فرعيقة، وهق 2 لقو  مقياس التشوهات المعرفية تإعداد الباح ة(، 

 ال ات وا صرين، اإلفراط في التعمي ، الي س، والعج،.

 :Suicidal tendenciesالميول االنتحارية -4

فققرد إلستسققالمة ( ب نهققا ن،عققة ال21022722يعرفهققا مؤيققد إسققماعيا جققرجس ت         

لمجموعة من امفكار اإلنفعالية السلبية التي تدفعة للقيا  ب غرل قرار يتصق   إلنهقا  حياتقة 

 مسبال مصتلفة.

 مقن معرفتها يمكن والتي ن،عة الفرد للتصلص من حياتةعلى أنها2 وتعرفها الباحثة       

كيقر  فقي املق  النفسقي اتجا  الفرد نحو الحيا  والموت نتيجة صرا، داصلي لديقة وتف صالا

والتالقل علقى حقاج،  ،ال   يشعر بة، ويقو  بقالتعبير عقن رغبتقة فقي القتصلص مقن حياتقة

الصققوم الاريقق،  مققن المققوت، والبققد  فققي التصطققيط واصتيققار الوسققيلة وكققا تفاصققيا هقق ا 

بالدرجقة التقي يحصقا عليهقا المفحقوص علقى مقيقاس الميقوا  وتحدددها  جرائيدا ،اتنتحار



 ورا محمد عرفةد. ن

   

إعقققداد الباح قققة( والققق   يتلقققمن  ال قققة أبعقققاد فرعيقققة هي2التفكيقققر وتصقققور اتنتحاريقققة ت

 اتنتحار، الرغبة في اتنتحار،التصطيط والقدر  الفعلية على اتنتحار.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:       

تتناوا الباح قة اإلطقار الن قر  والدراسقات السقابقة فقي لقو  نمقو ج تحليقا المسقار      

 حتة لعر  امدلة الن رية واممبريقية للنمو ج على النحو التالى2ال   اقتر

 Concept of Attachment stylesالمحور األول: مفهوم أنماط التعلق -    

اهتمققا  العديققد مققن البققاح ين والدارسققين فققي  Attachmentنققاا مولققو، التعلقق          

اتجتماعيقة واتنفعاليقة، والمتم لقة السنوات امصير  لما لة من أهمية كبير  في حيقا  الفقرد 

في تفاعالتة اتجتماعية وتوافقة اتنفعقالي.  والتعلق  الوجقداني لقة أسقاس بيولقوجي يعتمقد 

على التركيل الجيني، فالقدافد إلقى البققا  علقى قيقد الحيقا  دافعقاً أساسقياً لقد  كقا الكائنقات 

ار وجققود  علققى وجققود الحيققة، فيولققد الطفققا وهققو عققاج، تمامققاً وبالتققالي يتوقققم اسققتمر

ا صرين ال ين يقدمون لة الرعاية، فام  السوية بدنياً وانفعاليقاً تقرتبط بطفلهقا وتشقعر بكقا 

ما ينتابة من تقلبات من صالا اقترابها منقة ولمسقة ومداعبتقة واحتلقانة ويسقتجيل الطفقا 

 & Benjamin) بالتبعية له   السلوكيات من صالا اتقترال والرلاعة والتشقبث بقام 

Virginia ,2004:141)  . 

كما تؤ ر شصصية الطفا وصصائصة الم،اجية على التعل ، فالطفا الق   يصقعل          

تهدئتققة، مقارنققة بالطفققا الهققاد  يكققون أك ققر عرلققة لمواجهققة صققعوبات فققي نمققو التعلقق  

كما أن قدر  الطفا على المشاركة في تفاعا نشط مد ام  ربما يصتقا  ا من مد ا صرين.

نتيجة الوتد  قبا ا وان، وما يرتبط ب ل  من نقص القو،ن عنقد القوتد  أو المقر . كمقا 

تققؤ ر سققلوكيات ا بققا  علققى سققلوكيات أبنققائه ؛ فا بققا  المتسققلطون والسققلبيون ت يتفاعققا 

أبنائه  مد ا صرين با قد يع،لون أنفسه  عقن الصبقرات اتجتماعيقة المصتلفقة، وينسقحبون 

ة التالية مقن كافقة مواققم التفاعقا اتجتمقاعي، و ققد تقؤ ر معانقا  ام  في مراحله  العمري

من اإلدمان أو العنم امسر  علقى تجاوبهقا مقد حاجقات طفلهقا. كمقا يُعقد الصقوم العقائ  



   

الرئيسي للتعل  مد ا صرين، فامطفاا ال ين يعيشون في بيئة من،ليقة مكقدر  انفعاليقاً لهق ، 

البيئقة، ققد يواجهقون صقعوبات بالاقة فقي إقامقة عالققات نتيجة املق  والتهديقد والقطرال 

التفاعا الودية مد مقدمي الرعاية له  تأحمد أحمد متولي وأمقاني عبقد المجيقد وسقمر عبقد 

(. فبدون تعر  الطفا مسقاليل رعايقة والديقة متسققة وغنيقة 420-42222722الع ي ، 

حقققق  اإلمكانيقققات النمائيقققة بققالم يرات الحسقققية المنشقققطة للتفاعقققا اإليجققابي ت يمكقققن أن تت

 ;Bruce ,2006:12 ; Jennifer)الفطريققة للتعلقق  واترتبققاط السققو  لاطفققاا 

Donna & Horbury ,2001:127) . 

 تعريف أنماط التعلق:

أنمققاط التعلقق  ب نهققا 2 ن،عققة الفققرد اإلنسققاني إلققى  Bowlby(1973:59)وعققرم        

معينين فقي محيطقة اتجتمقاعي ،وتعتبقر  إقامة الروابط العاطفية واتجتماعية مد أشصاص

ه   الن،عة مكوناً أساسياً من مكونات الطبيعة البشرية تبقدأ بقال هور منق  المقيالد وتسقتمر 

 مد  الحيا .

مصقققطلح أسقققاليل التعلققق  وكانقققت  Ainsworth(1989:710) ققق  اسقققتصدمت          

نقة نتيجقة التنشقئة تصم بة طريقة استجابة الطفا في موققم اتنفصقاا عقن أمقة، وتق كر أ

من مرحلة الطفولة حتى نهايقة مرحلقة المراهققة يبقدأ شقعور مقن اتسقتقالا عقن الوالقدين، 

ولكققن حتققى الدرجققة الم لققى مققن اتسققتقاللية ت تعنققى انقطققا، التعلقق  بالوالققدين، فمع قق  

الراشدين يستمرون في عالقة  ات معنى مد والديه  با  الن ر عن أن ا با  يصترققون 

 قا في حيا  أبنائه  عما كانت علية من قبا.جوانل أ

( التعل  ب نة ارتباط انفعقالي عقاطفي ينشق  بقين 222774ويعرم نادر فتحي قاس  ت        

شققصص وعصققر، أو بققين النققاس وبعلققه  الققبع  تحققت  ققروم التواجققد فققي إطققار مكققاني 

 Sadock & Sadockواحققد، شققريطة أن يُققدع  هقق ا اترتبققاط عبققر القق،من.  أمققا 

فيعرم أنماط التعل  في الطفولة ب نهقا2 الرابطقة التقي ينميهقا الطفقا تجقا   (2005:128)
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القائمين على رعايتة في الشهور امولقى بعقد المقيالد، كمقا يصقبح مقن صاللهقا ققادراً علقى 

 Santrockتكوين عالققات اجتماعيقة سقوية فقي المراحقا العمريقة التاليقة.  بينمقا أشقار 

ب نققة العالقققة القويققة بققين شصصققين كققا منهمققا يكققون علققى إلققى التعلقق   (136 :2005)

اسققتعداد لعمققا مجموعققة مققن امشققيا  لتسققتمر هقق   العالقققة. وهنققا  ك يققر مققن امشققصاص 

 يتعلقون فيما بينه 2 امقربا ، امحبا ، المعل  والطالل، الرليد وأمة أو من ينول عنها.

 نة رابطة وجدانية قوية  ابتقة ( التعل  ب220ل 27742ويعرم عال  الدين كفافى ت       

لفتر  طويلة نسبياً، يكون فيهقا ا صقر كفقرد فريقد فقي التعامقا المتبقادا، وهنقا  رغبقة فقي 

حيث ير  التعلق  ب نقة الميقا  Lee (2013:1500)الحفا  على القرل منة. ويتف  معة 

لت سققيس روابققط مققد ا صققرين، وهقق   امنمققاط مققن التعلقق  توجققة السققلو  واإلدرا  فققي 

( فوصفتها ب نها الطريقة التي 2222724العالقات مد ا صرين.  أما سامية محمد صابر ت

يققرتبط بهققا الفققرد مققد ا صققرين فققي العالقققات اتجتماعيققة، والصققداقات والقق،واج، وتكققون 

امتداداً منماط التعل  التي تكونقت فقي الطفولقة، والتقي يسقتمر ت  يرهقا عبقر مراحقا النمقو 

النمو النفسي السو  وإقامة عالقات اجتماعية ناجحة ووطيد ، أو يكقون التالية، فكما يكون 

 الوقو، في اتلطرابات النفسية.

( ب نهقا سقلو  يشقير إلقى شقعور الفقرد بال ققة 22022721ويعرفها أحمد علقى طلقل ت     

واممن في عالقتة با صرين من عدمة، وأنة يتلمن نمطين رئيسيين، هما التعلق  ا مقن، 

( أنمقاط التعلق  222-22022727غير ا من. في حين تر  عبلة محمقد الجقابر توالتعل  

ب نها ن،عة الفرد اإلنسانية إلى إقامة القروابط العاطفيقة واتجتماعيقة مقد أشقصاص معينقين 

في محيطة اتجتماعي، وتعتبقر هق   الن،عقة مكونقاً أساسقياً مقن مكونقات الطبيعقة البشقرية 

تمر مقد  الحيقا ، وتتم قا فقي نمقط التعلق  ا مقن ويقصقد بقة تبدأ بال هور من  الميالد وتس

ال قققة بققالنفس وبققا صرين، ونمققط التعلقق  القلقق  ويقصققد بققة ن ققر  الفققرد إلققى نفسققة بطريقققة 

سقققلبية وليصقققرين بكيجابيقققة، ونمقققط التعلققق  التجنبقققى ويقصقققد بقققة أن ين قققر الفقققرد لنفسقققة 

 وليصرين بطريقة سلبية.



   

2 الطريقققة التققي يققرتبط بهققا الفققرد ف أنمدداط التعلددق ب نهدداوتخلددص الباحثددة  لددى تعريدد       

وجدانياً مد ا صرين، وتكون ه   الروابط الوجدانية قوية و ابتة لفتر  طويلة نسبياً وتوجقة 

سلو  الفرد وإدراكة في هق   العالققات، كمقا تقنعكس علقى شقعور الفقرد بال ققة واممقن أو 

 الوقو، في اتلطرابات النفسية.

ي  أنمدددددددداط التعلددددددددق بتمدددددددداي  واخددددددددتالف األشددددددددخاص، وقددددددددد حدددددددددد وتتمددددددددا      

(Ainsworth,1989:710; Hazan & Shaver,1994:16)   ثالثددة أنمدداط

 متمي ة للتعلق ، وفيما يل  عرض لهذه األنماط:

 :Secure Attachmentالتعلق اآلمن -1

سقتقالا الق اتي، يتمي، امفراد في ه ا النمط باتستقاللية واتعتماد على ال ات وات         

إ  ي قققون ب نفسققه  كمققا ي قققون بققا صرين تعمنققة فيصققا محمققود وأحمققد عبققد اللققة محمققد، 

( ب نققة قققدر  امشققصاص علققى 24422720وتُعرفققة فاطمققة عبققد الع،يقق،ت (،272422727

ال قة فقي تكقوين عالققات مفيقد  مقد ا صقرين واتعتمقاد علقيه ، ويشقعرون باترتيقا، من 

يعتمققدون علققيه ، وت يشققعرون بققالقل  أن ا صققرين سققيهجرونه  ا صققرون ي قققون بهقق  و

ويتصلون عنه ، وت يقلقون من اقتقرال ا صقرين مقنه . وهقو أك قر امنمقاط شقيوعاً ووفق  

( من الرلد به ا القنمط %40-47" هو امك ر صحة، وي هر ت Ainsworth وصم "

 (.42222727 ورافح عقيا ال،غلوا، تند  عبد الرحمن الطوايعة

 :Anxious/ Preoccupied Attachmentالتعلق القلق /المنشمل -2

يتميقق، امفققراد القق ين لققديه  هقق ا امسققلول مققن التعلقق  بشققعوره  بقق نه  غيققر مسققتحقين        

للعالقات، و ل  إلحساسه  بعد  جدارته  في محبة ا صرين، كما أنه  يمتلكقون رغبقة قويقة 

قبقوا ومحبقة ا صقرين تعمنقة فيصقا محمقود في تشكيا عالقات حميمة؛ كى يحصقلوا علقى 

( 2722724(.   و لق  مقا أكدتقة عمقاا ،كريقا النمقرت272422727وأحمد عبد اللقة محمقد، 

حيث أشارت أن الفرد في ه ا النمط يمتل  إدراكاً ايجابياً نحو ا صقرين، كمقا أنهق  ين قرون 
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اممققر الققق    لقق واته  ن قققر  سققلبية، فهقققؤت  امشققصاص يكقققافحون مققن أجقققا تقبققا أنفسقققه 

 يحر،ونة من صالا حصوله  على تقبا ا صرين  و  امهمية له .  

أن  ”Ainsworth“ويعققد هقق ا الققنمط أك ققر حققد  مقارنققة بققالتعل  ا مققن، وتققر            

( مققن مجمققو، امطفققاا القق ين تقق  %20امطفققاا مققن  و  هقق ا الققنمط يشققكلون مققا نسققبتة ت

ة والقق ين ي هققرون سققلوكيات قلقققة جققداً فققي حققاا دراسققته  فققي الوتيققات المتحققد  اممريكيقق

غيال ام  عن البيئة المحيطة غير الم لوفة بالنسبة لهق . حيقث ي قا الطفقا قريبقاً مقن أمقة 

ك يراً، وين،عج بشد  عند ماادرتها، ويستمر في البكا  حتى بعد عودتها وت يهقدأ، وغالبقاً 

ئية عنقد الكبقر تنقد  عبقد القرحمن ما يكون امطفاا قلقين ويعانون من مشاكا قل  وانطوا

 (.2022727؛ عادا السعيد إبراهي  البنا، 42222727 ورافح عقيا ال،غلوا، الطوايعة

 :Avoidant/Dismissive Attachmentالتعلق التجنبى/الرافض -3

يتمي، ه ا النمط بكقرار صقاحبة بعقد  شقعور  باترتيقا، لبقائقة قريبقاً مقن ا صقرين،        

ال قة به  وباتعتماد علقيه ، وتجنقل العالققات اتجتماعيقة؛ صوفقاً مقن املق  ويصعل علية 

وصيبة امما بسبل ه ا التفاعا، ويشقعر بقالقل  عنقدما يقتقرل منقة شقصص ك يقراً تفاطمقة 

 (.272422727؛ عمنة فيصا محمود وأحمد عبد اللة محمد، 24422720عبد الع،ي،، 

-07222722د المجيققد وسققمر عبققد الع ققي تويقق كر أحمققد أحمققد متققولي وأمققاني عبقق       

( بع  الصصائص التي يتمي، بهقا أصقحال هق ا القنمط2 فهق  مقن الناحيقة امكاديميقة 072

يتفانون في عمله  ليس حباً في العما ولكن تجنباً للتعاما مد ا صرين، كما أنه  يحقاولون 

 نه  يمكققن أن أن يصققوروا أنفسققه  علققى أنهقق  اعتمققاديين هقق ا التصققور يجعلهقق  يعتقققدون بقق

يتصرفوا وف  أسلول فعاا، كما تبين أنه  يصفقون فقي استكشقام عقالمه  القداصلي للتعلق  

 ومد  ل  يرون أنفسه  قادرين على المشاركة في امنشطة ال قافية.

 

وتجدر اإلشار  إلى أنة توجد أنمقاط تعلق  أصقر  بجانقل امنمقاط السقاب   كرهقا،          

 & Mainيتفققق  ك يقققر مقققن العلمقققا  بشققق نها؛ فققققد ألقققام  ولكنهقققا أققققا انتشقققاراً ولققق 



   

Solomon,1990  التعلددق ريددر المنتظم/المشددو فئققة رابعققة منمققاط التعلقق  وهققي 

Disorganized  وهقققو أن يكقققون للفقققرد أفعقققاا غيقققر مالئمقققة وغيقققر مناسقققبة لموققققم

 (. كمقا2422724اتنفصاا وتكون ردود أفعالة بين الصوم والتجنل تعماا ،كريا النمر، 

( أن أفقراد هق ا القنمط يقروا أنفسقه  شقيئاً  ا قيمقة، 2122724 كرت سقامية محمقد صقابرت

واتجاهاته  نحو ا صرين تكون سالبة، وه  يتجنبقون القدصوا فقي العالققات مقد ا صقرين، 

ويمتنعون عن العالقات الو يقة والوطيد ، نتيجة التوقعقات السقالبة واإلنكقار لقيمقة وأهميقة 

يه  عد   قة في ا صرين، وت مبات  نحقو مشقاعر ا صقرين.  وهقو أققا تل  العالقات، ولد

امسقققاليل انتشقققاراً، حيقققث يكقققون رد فعقققا الطفقققا بعقققد عقققود  ام  مصتلطقققة ومتلقققاربة 

ومتناقلة وأحياناً ي هر انفعاتت عاطفيقة شقديد ، يتكقون هق ا امسقلول عنقدما تكقون ام  

هق ا النقو، عرلقة لاللقطرابات النفسقية عنيفة مقد طفلهقا وغالبقاً مقا يكقون امطفقاا مقن 

 (.2022727ومشاكا في العالقات المستقبلية تعادا السعيد إبراهي  البنا، 

إلى أن التعل  هو شكا من أشكاا السقلو  الق   يمكقن اتسقتدتا  وتخلص الباحثة        

عليقة طقواا العمقر مقن صقالا سقلوكيات الفقرد للتواصقا مقد ا صقرين  و  ال ققة فقي  قا 

وم اللعم. كما أنة يكاد يكون هنا  اتفاا على أن التعل  يم ا رابطة انفعاليقة قويقة  ر

وطويلة ال،من تنمو بين فرد وعصقر يسقعى كقا منهمقا إلقى التققارل للبققا  علقى قيقد الحيقا  

وتع،يققق، اتسقققتقالا، واممقققن النفسقققي لقققد  الفقققرد ممقققا يسقققاعد  علقققى النمقققو اتنفعقققالي 

وفدى  دوم مدا ع درض تحددد الباحثدة تعريدف أنمداط التعلدق ، واتجتماعي السلي  فيما بعقد

طبقققاً للدرجققة التققي يحصققا عليهققا المفحققوص فققي مقيققاس أنمققاط التعلقق  تإعققداد  جرائيدداً 

التعلق  ا مقن، التعلق  القلق  المتنقاق   الباح ة( وال   يعكس  ال ة أنماط من التعلق  همقا2

 وجدانياً، التعل  التجنبى .
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 اط التعلق: النظريات المفسرة ألنم

وتتعققدد الن ريققات المفسققر  لمفهققو  التعلقق  وتم ققا وجهققات ن ققر علميققة م بتققة فققي فهقق   

 وتفسير  اهر  أنماط التعل  وتعرلها الباح ة فيما يلي2 

 Psychological analysis theory التحليل النفس :-1

سقنوات امولقى وتعود امفكار امولى لتفسير معنى التعل  الوجداني وأهمية الصمس        

فققي حيققا  اإلنسققان إلققى ن ريققة التحليققا النفسققي، التققي أكققدت علققى أهميققة نمققو هقق   العالقققة 

الوجدانيققة مبكققراً بققين ام  وطفلهققا. وقققد أرجعققت ن ريققة التحليققا النفسققي الجقق ور امولققى 

للتعلقق  إلققى التفاعققا الصققارجي لققمن عمليققة التكيققم الحاد ققة بققين الرلققيد وأمققة أ نققا  

لية للتا ية يؤد  إلى بداية  هور التعل  الناتج عن اإلشبا، الف  صالا صقدر التجارل العم

 (.2422720ام ، وهو أمر جوهر  للطفا في السنة امولى تعلى بن سعيد العمر ، 

  :Bowlby Ethological theoryاإلثيولوجية )األخالقية(  نظرية التعلق-2

أن الرلققيد عنققدما يولققد،  Bowlby(1969)تققر  ن ريققة التعلقق  والتققي طورهققا         

وكق ل  يحتقاج إلقى أن يُلبقى لقة حاجاتقة امساسقية، والحاجقة إلقى  يحتاج إلى حمايقة البقال ،

والدم  والقُرل، وام  هي الشقصص الق   يُلبقى لقة تلق  الحاجقات، وحساسقية ام   الحل،

ا(، تجا  رليعها تمقابلة حاجات الطفا في الحقاا، تقبقا رلقيعها، تواصقلها مقد رلقيعه

هق   الرابطقة ل  Bowlbyتؤد  إلى تكوين رابطة انفعاليقة بقين ام  وطفلهقا، وققد سقمى 

التعلقق ". وعلققى حسققل اسققتجابة ُمقققد  الرعايققة، فققكن الطفققا يطققور لديققة أنمققاط التعلقق  “

 Ainsworth et al.,1978وقد استصدمت "ن رية التعل " بعد  لق  بواسقطة  المصتلفة.

Mary  عنقدما ينفصقلون عقن مققدمي الرعايقة لهق  تسقامية محمقد لمعرفة رد فعا امطفاا

 (.20-2422724صابر، 

وجققود ن ققا  تحكقق  صققاص داصققا الجهققا، العصققبي المركقق،   Bowlbyويفتققر          

مشابة من مقة القتحك  المسقئولة عقن الحفقا  علقى اإلجقرا ات الفسقيولوجية، كلقاط القد  

الشصص بشصصية التعل  تا صقر(،  ودرجة حرار  الجس  ،ويحاف  ه ا الن ا  على عالقة



   

ويع،، البقا  في البيئة ،ولكى يعما ن ا  تحك  التعل  بكفا   تبد أن يمتل  قدراً كافياً مقن 

المعلومات حوا ال ات وشصصقية التعلق   فقي عالقتهمقا ببعلقهما القبع  ،وصاصقة فيمقا 

 ج العاملقة الداصليقة يتعل  بكيفية استجابة كا منهما ليصر ،ه   المعلومات ما يسمى بالنما

وهى عبار  عن بنيات معرفية أو وجدانية تققو  بتوجيقة امفقراد إلقى إنشقا  توقعقات حقوا 

المواقققم المصتلفققة مققد ا صققرين فققي المسققتقبا ،وولققد صطققط للتعامققا مققد هقق   المواقققم 

 (.221222727تصلم أحمد مبار  وربال أحمد محمد ووفا  محمد محمود،

و لق  مقن صقالا  امصالقية على الطبيعة التبادليقة لعمليقة التعلق .وتؤكد ه   الن رية       

التقي رأت أن التعلق  ت  Bowlby (1973)فرو  ن رية بولبى امصالقيقة عقن التعلق  

يحدث فقط نتيجة تستجابات غري،ية مهمة لحماية وحفق  حيقا  الجقنس البشقر  كلقة، من 

فقي اتلتصقاا بقا صرين ومتقابعته ، لسلوكيات الطفولة من بكا  أو ابتسقا  أو رلقاعة أو 

أ قراً فعقاتً ت يمكققن إغفالقة، اممققر الق   ينقتج عنققة وباللقرور  نشقق   مسقؤوليات الرعايققة 

الوالديققة والرغبققة فققي حمايققة الصققاير. هقق ا باإللققافة إلققى أن  لقق  يققؤد  إلققى اترتقققا  

لة كقا مقن بمستو  عمليات اتتصاا بين ام  وصايرها من المستو  البيولوجي المجه، 

إلى المسقتو  امصالققي واإلنسقاني فقي كقا عمليقات التنشقئة -على حد سوا -الصاير وأمة

 (.47-2222721اتجتماعية للصاير تأحمد محمد موسى، 

أن امطفققاا القق ين طققوروا تعلقققاً عمنققاً صققالا  Bowlby (1988: 65)كمققا يؤكققد        

مرحلقة البلقوو والرشقد، ويكقون  طفولته  يستطيعون أن يقيموا عالقات صحية أك ر صقالا

بمقدرته  مواجهة المشكالت بشكا أفلا، بينما امطفقاا الق ين يطقورون تعلق  غيقر عمقن 

 .يعانون من العديد من المشكالت صالا مرحلة البلوو والرشد

 ف  التعلق: Ainsworth نظرية -3  

ل  امطفاا بقراعيه  ت تى ه   الن رية كامتداد طبيعي لتايرات النمو المصاحبة لتع        

تأو مقدمي الرعايقة لهق ( صقالا سقنوات مقا بعقد الرلقاعة وكق ل  التعقرم علقى القروابط 
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الوجدانية صالا حيا  الفرد، وتقو  ه   الن رية على أن مة سلوكية من صاللها يت  التفاعقا 

 والتعل  وه   امن مة هي2

ة هقق   الققروابط بمققد  تعلقق  ن ققا  الرعايققة المقدمققة عققن طريقق  الوالققدين مبنققائه  ومقارنقق-

 امبنا  بوالديه .

أشكاا الصداقات في كا من الطفولة والرشد وامن مة السقلوكية التقي تحكمهقا والقروابط -

ال،وجية ومقا يتبعهقا يهيقإ الفرصقة لتعلق  نقاجح تأحمقد أحمقد متقولي وأمقاني عبقد المجيقد 

 (.07722722وسمر عبد الع ي ، 

أن ن ريقة  تدرى الباحثدةعلى الن ريات المفسر  للتعلق  ومن صالا اتطال، تعقيب:       

Bowlby   امصالقية تُعد وجهة ن ر مقبولة في الوققت الحالقر إ  أنهقا أكقدت علقى فكقر

أنصار مدرسة التحليا النفسي، مقن حيقث أن نقو، التعلق  مقد مققد  الرعايقة لقة تلقمينات 

فعمققة بال قققة، وتمتققا، عميقققة ومهمققة لشققعور الطفققا بققاممن وقدرتققة علققى تشققكيا عالقققة م

ن رية بولبى عن الن ريات امصر  التي فسرت التعل  بتركي،ها على الدور النشط الق   

 يؤدية الطفا حديث الوتد  في نشو  ه   العالقة.

وتوجدددد بعدددض الدراسدددات التددد  فح دددت العالقدددة بدددين أنمددداط التعلدددق والتشدددوهات         

ي هدفت الكشقم عقن الققدر  التنبؤيقة لنمطقى الت Sirin(2017)ن كر منها دراسة  المعرفية

التعل  تالتجنبى، والقل ( في  ال ة تشوهات معرفية تتم ا في ترفق  العالققات الشصصقية، 

وتوقعات غير واقعية في العالقة، وسو  الفهق  بقين امفقراد( لقد  طلبقة الجامعقة فقي تركيقا، 

س أنماط التعل ، ومقيقاس ( طالل وطالبة. أستصدمت الدراسة مقيا422وتكونت العينة من ت

التشققوهات المعرفيققة. أشققارت النتققائج إلققى أن نمطققي اترتبققاط تالتجنبققى والقلقق ( اسققتطاعا 

تفسير التشوهات المعرفية ب بعاد  ال الث. كما أشارت النتائج إلى أن نمقط اترتبقاط التجنبقى 

اترتبقاط القلق  يعد مؤشر مه  للتنبؤ بتشو  سو  الفه  بقين امفقراد، فقي حقين لق  يكقن لقنمط 

مساهمة كبير  في التنبقؤ بقة، وأن نمطقي اترتبقاط تالتجنبقى والقلق ( اسقتطاعا التنبقؤ بتشقو  

 توقعات غير واقعية في العالقة وتشو  سو  الفه  بين امفراد.



   

حيث قا  بمعرفة أ ر الصقدمات السقابقة علقى اتلقطرال  Fang (2018)ودراسة      

ينية والتعرم على دور التشقو  المعرفقى وأنمقاط التعلق  النفسى بين طالل الجامعات الص

غير ا من في ه   العالققة و لق  باسقتصدا  الدراسقات الطوليقة والعرلقية. تكونقت العينقة 

( 0( مقن ت%40أن قى بنسقبة  444، و%22 كقر بنسقبة  227( طالباً جامعيقاً ت404من ت

تبطين. اسقتصدمت جامعات صينية فقي هقونج كقونج ممقن يدرسقون بقدوا  كامقا وغيقر مقر

الدراسققة العديققد مققن امسققتبيانات التققي تهققدم فحققص اتدرا  والعاطفققة والصققحة العقليققة؛ 

يقيس أربعقة مقن أنمقاط التعلق  تعمقن،  (RSQ)ومن أه  امدوات استبيان مقاييس العالقة 

وهو مقياس تقرير  اتى  (RFQ)مشاوا، راف ، صائم(، واستبيان الو يفة اتنعكاسية 

اليقين وعد  اليقين حوا الحاتت العقلية. قدمت الدراسة أدلقة حاسقمة تقدع   لقياس مستو 

نمو ج الصدمة ال اتية على أساس ن رية التعل  ونمو ج اإلحساس بالنفس. أيلاً أشقارت 

النتققائج إلققى تقق  ر شققد  اللققي  النفسققى بدرجققة اتدرا  المشققو  للققنفس وللعققال  فلققالً علققى 

ة المشققاعر المؤلمققة. كمققا أشققارت النتققائج إلققى أن قققدرته  علققى التعققرم ووصققم ومعالجقق

أنمققاط التعلقق  غيققر ا منققة يمكققن أن تكققون اسققتراتيجية مفيققد  محتملققة للتصفيققم مققن ع ققار 

 الصدمة صاصة مولئ  ال ين لديه  إدرا  مشو  عن أنفسه .

( إلى تعقرم علقى أنمقاط التعلق  وعالقتهقا 2727وهدفت ياسمين حسن أبو هالات         

هات المعرفية لد  طلبة جامعة النجا، الوطنية، كما هدفت إلى الكشم عن الفروا بالتشو

فقي أنمقاط التعلق  والتشقوهات المعرفيققة تعق،  لمتايقرات2 الجقنس والترتيقل. واسققتصدمت 

الدراسة مقياس أنماط التعل ، ومقياس التشوهات المعرفيقة. و لق  علقى عينقة تكونقت مقن 

نجققا، الوطنيققة. أشققارت النتققائج إلققى وجققود عالقققة ( طالبققاً وطالبققة مققن جامعققة ال207ت

ارتباطية إيجابية بين القنمط القلق  والتشقوهات المعرفيقة، وعالققة سقلبية بقين القنمط ا مقن 

والتشوهات المعرفيقة، وإلقى عقد  وجقود عالققة ارتباطيقة بقين القنمط التجنبقى والتشقوهات 

إلقى النقو، لصقالح الق كور، المعرفية، كما أشارت إلى وجود فروا في النمط القل  تع،  
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وعد  وجود فروا في النمط ا من والنمط التجنبى تع،  إلى النو، ، وعد  وجود فقروا 

في أنماط التعل  تع،  إلى الترتيل الميالد ، وأشقارت إلقى وجقود فقروا فقي التشقوهات 

المعرفيققة تعقق،  إلققى النققو، لصققالح ال كور،وعققد  وجققود فققروا فققي التشققوهات المعرفيققة 

لققى الترتيققل المققيالد  لققد  طلبققة جامعققة النجققا، الوطنيققة. كمققا أوصققت الباح ققة تعقق،  إ

 بتطبي  برامج توعية لامهات حوا أنماط التعل  وت  ير  على أبنائهن في المستقبا.

أمدددا الدراسدددات التددد  تناولدددت العالقدددة المباشدددرة بدددين أنمددداط التعلدددق بدددالميول           

بقالتحق  مقن العالققة بقين التعلق  ا مقن  Yoo (2011)، حيث   قامت دراسقة االنتحارية

والتناق  ال اتي والميا إلى اتنتحار و ل  على عينة من البقالاين الكقوريين واممقريكيين 

الكوريين. ت  استصدا  تحليا المسار لتقيي  العالقة بين المتايقرات. واسقتصدا  التجقارل فقي 

، (ISDI)لققق اتي المتكامقققا ،ومؤشقققر التنقققاق  ا(ECR-S)نمقققو ج العالققققات الو يققققة  

ك دوات تقيقي . وكشقم تحليقا  (PANSI)ومص،ون امفكار اتنتحارية اإليجابية والسلبية 

البيانققات أن المشققاركين امك ققر مققيالً لالنتحققار تاتنتحققاريين( كققان لققديه  متوسققط درجققات 

ال ققة أعلى على جميد المقاييس مما يدا على أنه  كقانوا أك قر ترابطقاً تتعلققاً( مقد لقعم 

بالنفس. كما كشفت تحليالت اتنحدار المتعدد أن التناق  ال اتي توسقط بشقكا طفيقم فقي 

 العالقة بين اترتباط تالتعل ( غير ا من والميا اتنتحار .

بينما اهتمت بعض الدراسات بدراسة العالقدة بدين أنمداط التعلدق ومتميدرات أخدرى        

( 2724دراسقة سقامية محمقد صقابرت منهدا: وذلك على عينة مدن طدالب الجامعدات، ندذكر

التي هدفت التعرم علقى العالققة بقين أنمقاط التعلق  والكماليقة وأسقاليل المواجهقة النفسقية 

( طققالل 202لققد  عينققة مققن طققالل وطالبققات الجامعققة. وتكونققت عينققة الدراسققة مققن ت

 قة ( سقنة. اسقتصدمت الدراسقة  ال04-20وطالبات كلية التربيقة فقي بنهقا، بمتوسقط عمقر ت

مقاييس هما2 مقياس أنماط التعل  تالتعل  ا من، والتعل  غيقر ا مقن(، ومقيقاس الكماليقة، 

ومقياس أساليل المواجهة ويشما تاللجقو  إلقى اللقة، والتصطقيط، والتقبقا، والتركيق، علقى 

المشقققكلة، والمواجهقققة النشقققطة الفعالقققة، ولقققبط القققنفس والتريقققث، واتسترصا وممارسقققة 



   

، وإعاد  التقيي  اإليجقابى، والتنفقيس اتنفعقالى والتعبيقر عقن المشقاعر، الهوايات وامنشطة

والتمنى، والبحث عن المساعد  والتدعي  من ا صرين(. أسفرت نتائج الدراسة عقن وجقود 

عالقة موجبة دالة إحصائياُ بين أنماط التعل  والكمالية، وك ل  بين أنماط التعلق  وأسقاليل 

ل المواجهققة. وعققد  وجققود فققروا دالققة إحصققائياً بققين القق كور المواجهققة، والكماليققة وأسققالي

 واإلناث على مقياس أنماط التعل  ومقياس الكمالية ومقياس أساليل المواجهة.

التقي قامقت بتقصقى العالققة بقين أنمقاط  Ayyildiz & Elkin (2016)ودراسة           

، Preocupied، والمنشققققالة Dismissing، والمسققققتبعد  Secureالتعلقققق  تا منققققة 

( وسمة الالل والتعبير عقن الالقل لقد  طلبقة الجامعقة. مقد امصق  Fearfulوالصائفة 

في اتعتبار امهمية الكبيقر  وتق  يرات العالققات امولقى مقد ام  باعتبارهقا مققد  الرعايقة 

في السنوات امولى من الحيا  ودورها في تنمية الشصصية. أ هرت النتائج العالقة القويقة 

ماط التعلق  ومسقتو  الالقل والتعبيقر عقن الالقل والسقيطر  علقى الالقل. فققد بين أن

أشققارت النتققائج إلققى أن طققالل الجامعققة المققرتبطين ب مققان لققديه  صققفة منصفلققة بشققكا 

ملحققو  مققن الالققل والتعبيققر عققن الالققل وسققيطر  عاليققة علققى الالققل. وأن طققالل 

لقديه  مسقتو  أعلقى مقن سقمة الجامعة ال ين لقديه  أسقلول تعلق  تاتنشقااا( مرتفقد كقان 

الالل وقمد الالل. أمقا أولئق   و نمقط التعلق  تالمسقتبعدون( لقديه  مسقتو  عقاا مقن 

التعبير عن الالل. بينما ت عالقة بين أسلول التعل  تالصائم( وسقمة الالقل والتعبيقر 

 عن الالل.

  فهققدفت إلققى دراسققة العالقققة بققين التعلقق Higgenbotham (2016)أمققا دراسققة       

وأسلول المواجهة واللقاوط المدركقة لقد  طقالل الجامعقة. وتكونقت عينقة الدراسقة مقن 

( طالباً من جامعة ويست فيرجينيا. كقان مقن المتوققد للدراسقة أن تفسقر ديناميكيقات 214ت

التعلقق  وأسققاليل المواجهققة لققد  الطققالل التبققاين فققي اإلجهققاد المتصققور، لكققن باسققتصدا  

لهرمققي مسققلول المواجهققة والتعلقق  أسققفر عققن قققدر كبيققر مققن تحلقيالت اتنحققدار المتعققدد ا
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( فققي إدرا  اإلجهققاد بعققد حسققال المتايققرات الديموغرافيققة. %40.0-%24.0التبققاين ت

 أوصت الدراسة بتقدي  المعلومات للعما السرير  والبحث المستقبلي مد طالل الجامعة.

الوسققيط لتن ققي  ( التعققرم علققى الققدور 2721وهققدفت دراسققة أحمققد علققى طلققل ت       

اتنفعاا في العالقة بين أنماط التعل  والسعاد  النفسية، ومعرفة الفقروا بقين الجنسقين فقي 

 42 كقر، و 11( طالبقاً وطالبقة، بواققد ت247تن ي  اتنفعاا، وتكونت عينة الدراسة من ت

أن ى(، اصتيروا من طالل كلية التربية بالواد  الجديد فقر، جامعقة أسقيوط، وبلق  متوسقط 

( سقققنة. واسقققتصدمت الدراسقققة  قققالث أدوات2 اسقققتبيان تن قققي  22-24أعمقققاره  ال،منيقققة ت

اتنفعاا، واستبيان أنماط التعل ، وقائمة السعاد  النفسية. أسفرت نتقائج الدراسقة عقن عقد  

وجود فقروا دالقة إحصقائياً بقين الجنسقين فقي تن قي  اتنفعقاا، ووجقود تق  ير غيقر مباشقر 

تن ققي  اتنفعققاا كمتايققر وسققيط( فققي السققعاد  النفسققية، وعققد  منمققاط التعلقق  تعققن طريقق  

 وجود ت  ير مباشر منماط التعل  في السعاد  النفسية.

( التعققرم علققى العالقققة 2721وهققدفت دراسققة أحمققد عبققد اللققة جعفققر الطراونققة ت        

ن اترتباطية بين أنماط التعل  والصداقة لد  طلبة جامعة مؤتقة، تكونقت عينقة الدراسقة مق

( طالباً وطالبة ت  اصتياره  بالطريقة العشوائية البسيطة. واتلح من نتقائج الدراسقة 224ت

 وجود عالقة ارتباطية بين التعل  ا من، والتجنبى، والصداقة لد  عينة الدراسة.

أدوار أسققاليل التعلقق  والقلقق  ومهققارات  Cevik (2018)بينمققا بح ققت دراسققة         

( 427ا  ال ات لد  طالل الجامعقة. تكونقت عينقة الدراسقة مقن تاتتصاا في التنبؤ باحتر

 كر(. اسقتصدمت  %40.0ان ى، و %02.2( سنة، ت22طالل جامعي متوسط أعماره  ت

الدراسققة عققد  أدوات لجمققد البيانققات مققن أهمهققا مقيققاس رو،نبققرج لتقققدير القق ات، اسققتبيان 

المعلومقات الشصصقية.  مقياس العالقة، سمات القلق ، مقيقاس مهقارات اتتصقاا، ونمقو ج

وأشققارت النتققائج أن بُعققد التعلقق  تا مققن، والمصيققم( والتواصققا غيققر اللف ققي واتسققتعداد 

للتواصا ل  يتنب  بشكا كبير باحترا  الق ات، بينمقا كقان بُعقد التعلق  ترفق  التعلق ( وقلق  

 الدولة ومهارات اتتصاا والتعبير عن ال ات تنب  بشكا كبير باحترا  ال ات.



   

فقققاموا بدراسققة  Ibrahim ; Chantagul & Madathil (2018)أمققا        

الت  يرات المباشر  وغير المباشر  منماط التعل  على رفاهية طقالل الجامعقات والكليقات 

في ج،ر المالديم من صالا السلو  اتجتماعي اإليجابي والمهارات اتجتماعية واحتقرا  

مققا إ ا كانققت المسققارات المفترلققة سققتتنو، القق ات وال قققة فققي ا صققرين. وكقق ل  لتحديققد 

( طالقققل مقققن طقققالل الجامعقققات والكليقققات 2220بقققاصتالم النقققو،. تكونقققت العينقققة مقققن ت

( عامقاُ. واسقتصدمت الدراسقة مجموعقة 27-20المالديفيين ال ين تتراو، أعماره  ما بين ت

لقق  مققن اتسققتبيانات، كمققا تقق  طققر، نمققو جين هققرميين وتقييمهمققا ومقارنتهمققا فيمققا يتع

بفاعليتهما في شر، ت  ير نمط التعل  تالمتاير الصارجي( على متاير معيقار الرفاهيقة مقن 

صالا المتايرات الوسيطة امربعة المق كور . أشقارت النتقائج أن أنمقاط العالققات الهيكليقة 

بقين أسققلول التعلقق  والرفاهيققة تعمقا بالم ققا للمشققاركين مققن الق كور واإلنققاث. كمققا لقق  يققت  

 ات دتلة إحصائية في العالقات المفترلة.وجود فروا  

باستكشقام العالققة بقين السقمات  Zafar & Suneel (2018)وقامقت دراسقة         

الشصصية الصمس الكبر  وأنماط التعل ، وكيم أن ه ين المتايرين قد يع،،ان من قابليقة 

امعقة صاصقة ( مشقاركاً مقن ج207الت  ر تجا  إدمان اتنترنت. تكونت عينة الدراسة من ت

فققي باكسققتان. واسققتصدمت الدراسققة اسققتبيان مقيققاس العالقققة، واصتبققار إدمققان اتنترنققت. 

النتائج وجود عالقة بين سمات الشصصية وإدمان اتنترنت، ولكن ل  يت  الع قور  وأ هرت

 على نتائج دالة بين أنماط التعل  وإدمان اتنترنت.

هققو فحققص إدمققان طققالل   Hatice (2019)وكقق ل  كققان الاققر  مققن دراسققة       

الجامعققققات علققققى اتنترنققققت فيمققققا يتعلقققق  بارتبققققاطه  امبققققو  والتصطققققيط اتجتمققققاعي 

( طالل جامعي تراوحقت أعمقاره  مقا بقين 472الديموغرافي. تكونت عينة الدراسة من ت

 كققور(. واسققتصدمت الدراسققة اسققتبيان تعلقق   %20.2إنققاث،  %42.2( سققنة، ت20-21ت

، ونمو ج معلومقات (IAT-SV)ر ادمان اتنترنت نسصة قصير  ، واصتبا(PBI)الوالدين 
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شصصققية. وأشققارت النتققائج إلققى أن الطققالل القق ين كققان عبققاؤه  لققديه  مسققتويات تعليميققة 

منصفلققة كققانوا أك ققر عرلققة إلدمققان اتنترنققت مققن الطققالل القق ين كققان عبققاؤه  يتمتعققون 

مرتبطققة بشققكا سققلبي مققد بمسققتويات تعليميققة عاليققة. كمققا كانققت درجققات إدمققان اتنترنققت 

أعماره . كما أشقارت النتقائج إلقى أن أهق  المؤشقرات علقى درجقة ادمقان اتنترنقت كانقت 

 الحماية المفرطة لا  وامل.

التحققق  مقققن العالقققة بقققين مسقققتويات  Abdullayev (2019)وهققدفت دراسقققة         

ط ومعرفة مقا إ ا اتكتئال لد  طالل الجامعات وأنماط التعل  وأنماط التعاما مد اللاو

كانققت تصتلققم اصتالفققاً كبيققراً عققن الصصققائص الديموغرافيققة. تكونققت عينققة الدراسققة مققن 

( طالبققاً مققن القق ين يدرسققون فققي مصتلققم كليققات جامعققة مرمققر  فققي العققا  الدراسققي 202ت

. اسققتصدمت الدراسققة اسققتبيان مقققاييس العالقققات تعمنققة، ووسواسققية، وغيققر 2720-2722

يم مد اإلجهاد، ونمو ج المعلومقات الشصصقية. وأشقارت النتقائج أن مبالية(، ومقياس التك

هنا  عالقة  ات دتلة إحصائية بين أنماط المواجهة الموجهة للمشقكلة ومتايقرات الجقنس 

وامشقا . وكانت هنا  عالقة  ات دتلة إحصائية موجبة بين القدع  اتجتمقاعي وأسقاليل 

وسواسققى مققن أنمققاط التعلقق . بينمققا كانققت التعامققا مققد اللققاط ا مققن ودرجققات التعلقق  ال

العالقققة سققلبية بققين الققدع  اتجتمققاعي ودرجققات التعلقق  الصققائم وغيققر المباليققة. تقق  تحديققد 

درجققات اتكتئققال علققى أنهققا عالقققة سققلبية  ات دتلققة إحصققائية بققين التعامققا مققد اإلجهققاد 

 والتكيم الموجة نحو المشكلة والدع  اتجتماعي.

 Narvaez ;Castiblanco ;Valencia & Riverosوهققدفت دراسققة        

تحديققد العالقققة بققين أنمققاط اترتبققاط امبققو  واتعتمققاد العققاطفي فققي العالقققات  (2019)

( طالقل 077الرومانسية لد  عينقة مقن طقالل الجامعقة فقي كولومبيقا. تكونقت العينقة مقن ت

نة. ( سقق20-20نسققا ( تراوحققت أعمققاره  مققا بققين ت %40.0رجققاا، و %24.2جققامعي ت

، (IPPA)استصدمت الدراسة البيانات اتجتماعية الديموغرافية، وحصر المرفققات امبويقة 

. أ هققرت النتققائج العالقققة بققين أسققلول التعلقق  امبققو  (CDE)واسققتبيان التبعيققة العاطفيققة 



   

. كمقا سقجا التعلق  ا مقن Kruskal-Wallisواتعتماد العاطفي للشبال من صالا اصتبار 

إنقاث( وكقان مع مهق  مقن  %22.4 كقور، و %47.0أفراد العينقة ت ( من%44.4بنسبة ت

الشققبال  و  المسققتو  اتجتمققاعي واتقتصققاد  المتوسققط. بينمققا سققجا التعلقق  المتجنققل 

( فقي أسقلول التعلق  المتنقاق ، وحصقلت النسقا  علقى أعلقى %24( من العينة، وت%21ت

نسققبة لالعتمققاد العققاطفي نسققل فققي كليهمققا. أكققدت الدراسققة علققى احتمققاا تمقق،ا العالقققة بال

 وفقدان المعنى في الحيا  ولرور  اتنتبا  بين ال،وجين للمان بقائه  في العالقة.

( بدراسقة الققدر  2727في حين قامت عمنة فيصا محمقود وأحمقد عبقد اللقة محمقد ت       

التنبؤية للشفقة بال ات والتحي،ات المعرفية وأنماط التعل  بالطرال الشصصقية النرجسقية 

( من طالل وطالبات الجامعات امردنية. وها ممكقن أن تصتلقم نسقبة التبقاين 424لد  ت

المفسر باصتالم النو،. وأشقارت نتقائج الدراسقة إلقى أن للشقفقة بالق ات ككقا، وللتحيق،ات 

المعرفية ككا، وكا من نمقط التعلق  القلق  مقابقا نمقط التعلق  ا مقن، ونمقط التعلق  القلق  

 نبى، وللنو، قدر  تنبؤية بالطرال الشصصية النرجسية.مقابا نمط التعل  التج

بدراسة الت  يرات الوسيطة منمقاط التعلق  علقى  Lee & Park (2020)بينما قا         

العالقة بين أساليل المعالجة الحسية والمشكالت الشصصية لد  طالل الجامعقات. تكونقت 

  ( طالباً جامعياً تراوحت 204عينة الدراسة من ت

( عاماً. ت  تقيي  أنماط المعالجقة الحسقية وأنمقاط التعلق  والمشقاكا 20-20ره  ما بين تأعما

الشصصية مد الملم الشصصي الحسي للمشاركين، والصبرات في العالقات الو يقة، وحصقر 

المشكالت الشصصية مفراد العينة. أ هرت النتائج ارتباط التجنل الحسي بشكا إيجقابي مقد 

 ا كان للتعل  القل  والتعل  المتجنل ينبإ بمشكالت شصصية.المشاكا الشصصية، كم

 Riva; Marta ; Fabio ; Emanuele & Lerardi وهقدفت دراسقة        

إلقى بحقث أنمقاط اللقي  النفسقي والتعلقق  لقد  الطقالل البقالاين الناشقئين القق ين  (2021)

( 400تيحلققرون وت يحلققرون صدمققة اإلرشققاد الجققامعي . تكونققت عينققة الدراسققة مققن 
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( طالباً طلبوا دعماً استشارياً. اسقتصدمت الدراسقة قائمقة مراجعقة 217طالباً جامعياً منه  ت

( المنقحققققة، واسققققتبيان أسققققلول التعلقققق .  هققققرت ارتباطققققات فققققي كلتققققا 27امعققققرا  ت

المجموعتين بين المشكالت النفسية المرلية والتعل  غير ا من. كما تمت مناقشقة أهميقة 

ا التققي تسققتهدم الطققالل القق ين ي هققرون لققاوطاً نفسققية وإن لقق  اسققتراتيجيات اتتصققا

 يطلبوا مساعد  نفسية.

 Rumination-Concept of Selfالمحور الثانى: اجترار الذات   -    

يقو  ا با  في مرحلة الطفولة بدور أساسى في مساعد  أطفاله  على كيفية التعامقا        

قققاا لمرحلققة المراهقققة أصققبح المراهقققون أك ققر مققد مشققاعره ، ومققد  لقق ، ففققي أ نققا  اتنت

استقالتً في جهوده  لتن ي  انفعقاتته . وبمقرور العمقر، يسقتمر امفقراد فقي تطقوير ققدر  

 Cognitiveأكبقر لتعقديا اتسقت ار  اتنفعاليقة. ويشقير مفهقو  تن قي  اتنفعقاا المعرفقى 

Emotional Regulation (CER) ر المعلومقات إلى طريققة شقعورية لمعالجقة مققدا

، والق   يمكقن أن نعتبقر  Emotionally arousing informationالم يقر  انفعاليقاً 

ج، اً من مفهو  أوسد لتن قي  اتنفعقاا وهقو مقا تق  تعريفقة ب نقة " كقا الكماليقات الداصليقة 

، وتعققديا ردود Evaluation، تقققوي  Monitoringوالصارجيققة المسققئولة عققن مراقبققة 

وتحديقققداً صصائصقققها  Modifying Emotional Regulationالفعقققا اتنفعاليقققة 

 (.2222720الشديد  والمؤقتة تعبد اللة محمد عبد ال اهر، 

وتتكققون اسققتراتيجيات تن ققي  اتنفعققاا مققن تسققد اسققتراتيجيات هققي 2 لققو  القق ات           

Self-blame القبققققوا ،Acceptance إعققققاد  التركيققققق، اإليجققققابى ،Positive 

refocusingاد  التركي، على التصطقيط ،إعRefocus on planning   إعقاد  التقيقي،

 Putting into،ولققد من ققور أو تصققور  Positive reappraisalاإليجققابى 

perspective  التفكيققر الكققار ى ،Catastrophizing  اسققتراتيجية لققو  ا صققرين،

Blaming others  وأصيراً التركيق، علقى الفكر اتجتقرار ،Focus on thought/ 



   

Rumination  والتي تشير إلى التفكير في المشاعر وامفكقار المرتبطقة بالحقدث السقلبى

(Garenefski ; Kraaij & Spinhoven ,2002) . 

 تعريف اجترار الذات:

تشير عملية اتسترجا، تاتجترار( إلى إمكانية استعاد  الفرد للمعلومقات التقي سقب  أن      

مليتققى اتسققتدعا  والتعققرم ،واتسققتدعا  هققو اسققترجا، اصت،نققت فققي القق اكر  مققن صققالا ع

الصبرات أو امحداث مد ما يرتبط بها من  روم ويت   ل  دون الحاجقة إلقى وجقود الم يقر 

أو الم يققرات امصققلية التققي علققى أساسققها تكونققت هقق   الصبققرات ،ويعتمققد اتسققتدعا  علققى 

 ل  فقي صقور  ألفقا  أو عبقارات الصور  ال هنية امصلية التي يكونها الفرد وغالباً يحدث 

أو معققان أو صققور أو حركققات، أمققا التعققرم فهققو شققعور الفققرد بقق ن مققا يدركققة فققي الحالققة 

الراهنققة إنمققا هققو جقق،  مققن صبققرات سققابقة تكونققت لديققة فققي المالققى،وهنا  ارتبققاط و يقق  

  ، وعالقة قوية بين كال من اتستدعا  والتعرم فكالهما يعتمد علقى الصبقر  السقابقة والقتعل

ولكن يعتبر التعرم أسها من اتستدعا  حيث تعتمد قدر  التعرم على وجقود الم يقر الق   

 (.240-24422772ت  تعلمة في المالى بين عد  م يرات تأنور محمد الشرقاو ،

ب نقة امفكقار المتكقرر  المتولقد   Matthews & Wells (2004:128)ويعرفقة        

لات الق ات الموجهقة بامسقاس نحقو معالجقة محتقو  بواسطة محاوتت المواجهة مد تناق

المعلومققات الراجعققة علققى القق ات ولققيس نحققو الفعققا المباشققر الموجققة نحققو الهققدم.   كمققا 

بقق ن علققى الققرغ  أنققة ين ققر  Law & Chapman (2015) أشققارت نتققائج دراسققة 

لالجتققرار باعتبققار  أحققد اسققتراتيجيات المواجهققة أو أحققد طققرا حققا المشققكالت ؛ إت أن 

اتجترار يتنب  باستمرار بالم،اج السلبى مد ،ياد  القابليقة للتق  ر باتكتئقال ،كمقا وجقد أنقة 

يؤ ر في عملية معالجة العواطم السلبية ويجعا من الصعل علقى امفقراد اتنسقحال مقن 

 ; Dillon ; Ritcheyهق   المشققاعر والعواطقم السققلبية.  وأولقحت نتققائج دراسقة 

Johnson & Labra (2007)   أن اسققتراتيجية اتجتقققرارRumination 
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Strategy  هي إحقد  اسقتراتيجيات التن قي  المعرفقى اتنفعقالى التقي لهقا عالققة بالتق كر

 طويا اممد.

ب نهقا امفكقار المسقتمر  والمتكقرر   Krieger et al., (2013: 502)ويعرفهقا       

را  اتكتئققال والتقي تقدصا إلققى القوعى عقن غيققر قصقد وتركقق، انتبقا  الشقصص علققى أعق

،وهققى وسققيلة يسققتصدمها الفققرد فققي التكيققم مققد الحالققة الم،اجيققة السققلبية. وكقق ل  يصققم 

Bauerband & Galupo (2014:219)  اتجتراريققة ب نهققا اسققتجابة لللققاوط

النفسققية أو موقققم يتطلققل مققن الفققرد التفكيققر المتواصققا، وين ققر إليهققا أنهققا اسققتراتيجية 

تصدمها الفققرد إلدار  اللققاوط التققي يتعققر  لهققا، مواجهققة متمركقق،  حققوا اتنفعققاا يسقق

وامشققصاص اتجتراريققون يركقق،ون دائمققاً علققى المشققكلة، والتفكيققر الققدائ  فققي الجوانققل 

السقققلبية لهقققا دون محاولقققة إيجقققاد حلقققوا لهقققا. وتتفققق  فقققي  لققق  رشقققا محمقققد عبقققد السقققتار 

د  تقدصا ( حيث تر  اجترار امفكار ب نة أفكار مستمر  وملحة غير مقصقو42722721ت

 إلى الوعي وتستحو  على انتبا  الفرد.

( ب نقة شقكا مقن أشقكاا التركيق، 22022722وتليم فاطمة ال،هرا  محمقد ملقيحت       

السققلبي علققى القق ات، والتركيقق، علققى المشققكلة والتفكيققر فققي جوانبهققا السققلبية دون محاولققة 

ت السققلبية والتققي حلهققا، ويتم ققا فققي عمليققة اسققترجا، وتققدف  امفكققار وامحققداث والقق كريا

تدصا إلى الوعي عن غير قصد وتستحو  على تفكير الفرد، عالو  على عملية جلد الق ات 

وت نيبهققا ومحاسققبتها بقسققو ، والتققي تسققيطر علققى الفققرد وت يسققتطيد الققتصلص منهققا، ممققا 

يققؤد  بققالفرد إلققى حالققة مققن الحقق،ن واتكتئققال، ويحققدث  لقق  فققي جميققد أمققور حياتققة 

 عية، الدراسية(.تالشصصية، اتجتما

 أنوا، اجترار األفكار:

 ( أنوا، اجترار امفكار كالتالى422227212وتحدد رشا محمد عبد الستار ت    

2 وهو المصطلح ال   يعبقر عقن تكقرار المعقارم تاإلدراكقات( السقلبية اجترار الم ب-2

لقل حوا امحداث التي ت ير الالل م قا الق كريات وامفكقار والمشقاعر التقي تحفق، الا



   

مد التصطيط لالنتقا . وهو يعما على تفعيا  ال ة جوانل وهى الحالة الداصلية التقي تقؤد  

إلققى العققدوان، تققق  ير الالققل واإلدراكققات العدوانيقققة، واتسققت ار  الفسققيولوجية والحالقققة 

 الداصلية تؤ ر في عملية اتصا  القرار من صالا ،ياد  السلو  العدوانى.

فكققار الواعيققة التققي تققدور حققوا اتهتمامققات الشققائعة والتققي 2 وهققو اماجتددرار االكتئدداب-2

تتكرر في غيال المطالل البيئية الحالية. كما ت  ولد تصور لالجترار في سقياا المق،اج 

اتكتئققابى وعققرم ب نققة أفكققار متكققرر  تركقق، انتبققا  الفققرد علققى المشققاعر السققلبية لديققة 

 وأعرالها وأسبابها ومعانيها.

( فققي بُعققد  22022727؛ معتقق، محمققد عبيققد ، (Douglas ,2013بينمققا حققدد         

الح،ن والالل، حيث يح،ن الفرد على فقدان شي  ما أو شصص أو عالقة أو فشا ما ، 

 ق  يتحقوا الحق،ن إلقى غلقل واتهقا  للقق ات علقى تقصقيرها فقي عقد  بق لها الجهقد الققال،  

 لتحقي  ما ت  فقدانة.

علقى أنقة2 مفهقو  يتلقمن اسقتدعا  ترار الذات تعرف الباحثة اجومما سب  يمكن أن       

الفقققرد لاحقققداث المؤسقققفة التقققي مقققرت فقققي حياتقققة عقققن غيقققر قصقققد وتكقققرار المعقققارم 

تاإلدراكققات( السققلبية حققوا امحققداث التققي ت يققر وتحفقق، الالققل مققد التصطققيط لالنتقققا ، 

د ويتحدد إجرائياً بالدرجة التقي يحصقا عليهقا المفحقوص فقي مقيقاس اجتقرار الق ات تإعقدا

 الباح ة( وال   يتلمن بُعدين هما2 اجترار الح،ن واجترار الالل. 

 خ ائص األشخاص االجتراريون:

يتس  امشصاص اتجتراريون ب نه  يسقترجعون تلقائيقاً الم،يقد مقن الق كريات السقلبية       

عن المالى والمستقبا القريل، ويت كرون امحداث السلبية التي حد ت بشكا متكقرر فقي 

، كما أنه  يتحد ون دائماً عقن المشقكالت الم يقر  للقلق  لقديه  والصقراعات العائليقة حياته 

والمشققكالت الماليققة ،كمققا يتصققفون بالسققلبية ،وينتقققدون  واتهقق  بصققور  قاسققية ،ويلومققون 

 واتهققق  علقققى مشقققاكله  ، ومنصفلقققون ال ققققة بقققالنفس ، ويتسقققمون بالتشقققاؤ  عنقققد حقققا 
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دائمقققا، وت يتوقعقققون حقققدوث أ  شقققي  إيجقققابى ،ين رون لاحقققداث السقققلبية المشقققكالت

،وين رون لمشاكله  أنها ترجد لسقو  ح هق  ،وأنهقا غيقر قابلقة للحقا، وأنهق  فاشقلون فقي 

التوصا لحلوا فعالة، ولديه  دافعية منصفلة، وليس لقديه  القدافد للبقد  أو المشقاركة فقي 

 . (Hoeksema ; Wisco & Lyubomirsky,2008:401-403)أنشطة جديد  

  ; (Smith-Schrandt ,2013وقد أشارت نتائج دراسة كا من            

(Rose,2002   أن امصدقا  يعملون على ،ياد  ودع  اإلجترار المشتر  باعتباره

يقلون وقتاً طويالً في تشجيد بعله  البع  على مناقشة المشكالت بشكا مفرط مد 

 ق  امعرا  الداصلية.كون المحتو  سلبياً إلى حد كبير مما يؤد  إلى تفا

 النظريات المفسرة الجترار الذات:

 تتعدد الن ريات المفسر  تجترار ال ات وفيما يلي أه  ه   الن ريات2

 نظرية أنماط االستجابة: -1

وتعقققرم اجتقققرار امفكقققار علقققى أنقققة التفكيقققر المتكقققرر والسقققلبي المتعلققق  بققق عرا        

   امعققرا . وبالتققالي فققكن امفققراد حققين اتكتئققال الصاصققة بققالفرد وأسققبال ونتققائج هقق

يجترون امفكار تتوارد إليه  بشكا متكرر أفكار م ا2 " لما ا ت أستطيد الملي ققدماً؟ ت 

أشعر ب ننى س تمكن من تجاو، ه ا"، وه   امفكار ت تقؤد  إلقى حقا مشقكالت تصطيطقى 

في دوائر مقن التفكيقر يرك، على حا المشكالت المحدد  صالا اتجترار، با يبقى امفراد 

اتجترار . وعلى الرغ  مقن أن غالبيقة امفقراد ققد يقومقون بقاجترار امفكقار إلقى حقد مقا 

حينما يصابون بقالح،ن أو اتكتئقال، فقكن الدراسقات الطوليقة المجتمعيقة تولقح أن الميقا 

إلى اتنصراط فقي عمليقة اجتقرار امفكقار عنقد اللقي  النفسقى صاصقية مسقتقر  مقن حيقث 

ا الفردية، وتميا تلق  الفقروا الفرديقة إلقى أن تكقون مسقتقر  عبقر الق،من حتقى مقد الفرو

،يققاد  أو نقصققان المقق،اج المكتئققل. ووفقققاً لن ريققة أنمققاط اتسققتجابة، فققكن هقق ا النققو، مققن 

اجتققرار امفكققار يفققاق  ويطيققا مققن أمققد هقق   امعققرا ، ممققا ي،يققد مققن احتمققاا أن تصققير 

امفكار مقن تق  يرات المق،اج المكتئقل علقى التفكيقر؛ امعرا  م،منة، كما يع،، اجترار 



   

حيث يجعا التفكير أك ر تشقاؤماً وقدريقة. فالفرلقية امساسقية لن ريقة أنمقاط اتسقتجابات 

هي أن اجترار امفكقار يقرتبط باتنحيقا،ات المعرفيقة فقي اتكتئقال، وأن اجتقرار امفكقار 

ر المنحا، للمواققم المبهمقة وانحيقا،ات ي،يد من المعالجة المعرفية المنحا،  تم ال2ً التفسي

؛ 04022720ال اكر ( وبالتالي يطيا من الحاتت الم،اجيقة السقلبية تشقيما  عق،ت باشقا، 

(Nolen-Hoeksema,2004:107-108 ; Joorman ;Dkane &Gotib,2006  

 نموذج اإلجهاد التفاعلى لالجترار:-2

فقي وصقم  RSTأنمقاط اتسقتجابة يرتبط نمو ج اإلجهقاد التفقاعلى لالجتقرار بن ريقة    

وتفسير اتجترار تفيما يتعل  باتستنتاجات السقلبية مقن امحقداث اللقاغطة( الق   يحقدث 

بعد التعر  لحدث لقاغط ،ويتسق  هق ا النمقو ج ب نقة يوصقم ال قاهر  اتجتراريقة قبقا 

حققدوث التقق  يرات السققلبية الناتجققة عنققة ،ومققد  لقق  فكنققة يفتققر  أن المحتققو  اتجتققرار  

تكون مقن امفكقار المرتبطقة بالحقدث اللقاغط فققط دون أ  اعتبقار مهميقة مولقوعات ي

اتجتققرار م ققا القق كريات المتعلقققة باللققاوط امصققر  ،وامفكققار المتعلقققة بتحقيققر القق ات 

 & Smith)واتسقققتنكار منهقققا والتققققي ت تقققرتبط بتعقققر  الفققققرد لحقققدث لقققاغط 

Alloy,2009:117) . 

 

 ات  التنفيذي: نموذج وظيفة التنظيم الذ-3

وهققو يولققح عمليققة ومحتققو  اجتققرار امفكققار، حيققث ين ققر هقق ا النمققو ج لافكققار         

اتجترارية على أنها استجابة لتناقلات ال ات تحيث أنها موجهة نحقو الهقدم بامسقاس(. 

وبالتالي، يكون التصور المفاهيمى تجترار امفكار كو يفة للتن قي  الق اتي التنفيق   أك قر 

هقققاً نحقققو الفعقققا، حيقققث أن اجتقققرار امفكقققار يتلقققمن بعققق  اسقققتراتيجيات المواجهقققة توج

الموجهة نحو الهدم ترغ  أن القوعي القواعى بالهقدم ققد ت يكقون مكقتمالً(. وققد يحقاوا 
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 & Matthews) الفقرد تجنقل اجتقرار امفكقار مقن صقالا تجنقل المواققم التقي تشقالة

Wells, 2004:129-132)  . 

 ما األفكار:نظرية معتقدات د-4

يعتبقققر اجتقققرار امفكقققار جققق،  مقققن اسقققتراتيجيات الشقققصص للتعامقققا مقققد التهديقققد         

والتناق  ال اتي واتنفعاا الناشإ عنهما. فنجد الملطربين نفسياً يمتلكون أسقاليل تفكيقر 

 ات طبيعة ت ملية تكرارية ترتك، على مولوعات  اتية يصعل السقيطر  عليهقا. وتعتبقر 

مؤشققراً علققى وجققود مققا يعققرم بالمتال،مققة اتنتباهيققة المميقق،  لاللققطرال هقق   الطبيعققة 

، والتققي ت هققر بولققو، فققي صققور  انتبققا  مرتكقق، علققى القق ات، كمققا (CAS)اتنفعققالى 

تتكققون هقق   المتال،مققة مققن المعالجققة المفاهيميققة ال،ائققد  فققي صققور  قلقق   اجتققرار فكققر  

حققاوا عنققدها الشققصص اإلجابققة عققن وسالسققا طويلققة مققن امفكققار اللف يققة السققائد  والتققي ي

أسققئلة مققن نققو،2 مققا ا لققو؟ أو محققاوتت للجابققة عققن أسققئلة تتعلقق  بمعققانى اتجتققرارات 

الجاريقققة م قققا2 لمقققا ا أشقققعر بهققق ا اممقققر؟. وباإللقققافة إلقققى المكقققون المفقققاهيمى تتلقققمن 

يتلققح فققي  Attentional Biasالمتال،مققة المعرفيققة اتنتباهيققة علققى انحققرام انتبققاهى 

اتنتبا  على التهديد المرتبط بالم ير. وقد ت  اصطال، ه ا بمراقبة التهديقد.  ويبحقث  ت بيت

اتجترار الفكر  عن أسئلة عاد  ت تتطلل إجابة واحد  أو محدد  م قا2 لمقا ا أنقا؟ ، ومقن 

   فهى تساعد على استمرار الش  والتناقلات ال اتيقة بقين مقا يعرفقة الشقصص ومقا الق   

فلققالً عققن تنشققيط القلقق  واتجتققرار الفكققر  واسققتمرارية اإلحسققاس ي مققا فققي معرفتققة ،

بققالصطر، ومققن  قق  يتمققاد  القلقق  واتكتئققال بققدتً مققن كونققة مجققرد مرحلققة انتقاليققة عققابر   

 . (24-220 2720تعبد اللة محمد عبد ال اهر، 

 نظرية اجترار أفكار التقدم نحو الهدف:-5

اجترار امفكار يعنى باللرور  الميا إلى  أما من من ور التقد  نحو الهدم فكن      

التفكير المتكرر عن امهدام المهمة والعليا التي ل  تتحق  بعد. وما ي ير اجترار امفكار 

ليس الفشا في تحقي  الهدم فحسل، وإنما الفشا في التقد  نحو الهدم بمعدا يتماشى 



   

ر امفكار يعتبر أحد أشكاا مد معايير الفرد عن التقد .  وكما يتلح من ه ا، فكن اجترا

التن ي  ال اتي. حيث يبقى المعلومات المتعلقة بالهدم سها للااية الوصوا إليها مما ي،يد 

من احتماا أن يكتشم ويعالج امفراد المعلومات المتعلقة بامهدام التي ل  تتحق . وه ا 

مسار الصحيح بدور  يمكن أن ييسر حا المشكالت، ويساعد امفراد على العود  إلى ال

تجا  تحقي  أهدافه . وبمجرد عود  امفراد إلى المسار الصحيح، فكن اجترار امفكار 

يكون قد أد  دور ، ول ل  يتوقم، وبوجة عا ، يتوقم اجترار امفكار عندما يحق  

ً تجا  هدفة أو يتصلى عنة تشيما  ع،ت باشا،  ً كافيا ؛ 04422720الفرد الفرد تقدما

Martin ; Shrira & Startup,2004:153 .) 

أنماط االستجابة مع نموذج اإلجهاد  إلى اتفاا ن رية مما سبق تخلص الباحثة      

في وصم وتفسير اتجترار أنة عمليهة ينصرط فيها ك ير من امفراد  التفاعلى لالجترار

حينما يصابون بالح،ن أو اتكتئال. بينما أفادت ن رية أنماط اتستجابة أن اتجترار 

صاصية مستقر  من حيث الفروا الفردية عند اإلنسان ومستقر  عبر ال،من حتى مد 

فكنة يفتر  أن المحتو   أما نموذج االجهاد التفاعلى،ياد  أو نقصان الم،اج المكتئل. 

اتجترار  يتكون من امفكار المرتبطة بالحدث اللاغط فقط دون أ  اعتبار مهمية 

المتعلقة باللاوط امصر ، وامفكار المتعلقة  مولوعات اتجترار م ا ال كريات

أما نظرية بتحقير ال ات واتستنكار منها والتي ت ترتبط بتعر  الفرد لحدث لاغط. 

فتعتبر أن اجترار امفكار ج،  من استراتيجيات الشصص للتعاما  معتقدات دما األفكار

رية اجترار أفكار التقدم نحو أما نظ مد التهديد والتناق  ال اتي واتنفعاا الناشإ عنهما.

فتعتبر اجترار امفكار أحد أشكاا التن ي  ال اتي، وه ا بدور  يمكن أن ييسر حا  الهدف

المشكالت، ويساعد امفراد على العود  إلى المسار الصحيح تجا  تحقي  أهدافه . 

 ، وبمجرد عود  امفراد إلى المسار الصحيح، فكن اجترار امفكار يكون قد أد  دور
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ً كافياً  ول ل  يتوقم، وبوجة عا ، يتوقم اجترار امفكار عندما يحق  الفرد الفرد تقدما

 تجا  هدفة أو يتصلى عنة.

أمددا عددن الدراسددات السددابقة التدد  تناولددت العالقددة بددين اجتددرار الددذات والتشددوهات         

ققة بقين ( التقي هقدفت فحقص العال2720دراسة شيما  ع،ت باشا ت المعرفية ،نذكر منها:

اجترار امفكقار والتشقوية المعرفقى وعالقتهمقا بق عرا  القلق  واتكتئقال لقد  عينقة مقن 

طالل الجامعة، كما هدفت أيلا التعرم على ققدر  اتجتقرار والتشقوية المعرفقى تتعمقي  

الفشا والمبالاة في المستويات ولو  ال ات( في التنبؤ بق عرا  القلق  واتكتئال.وتكونقت 

( طالبقاً وطالبقة مقن طقالل الجامعقة، تراوحقت أعمقاره  مقا بقين 217ن تعينة الدراسة مق

أن قى بمتوسقط  202عامقاً، و 20027 كر بمتوسقط عمقر  ققدر   221( عاماً ،ت22-21ت

عاماً(. أشتملت أدوات الدراسة على مقياس اتسقتجابات اتجتراريقة  27070عمر  قدر  

RRSس بي  لالكتئال، ومقياس سمة القلق . ، واستبانة امحكا  التلقائية عن ال ات، ومقيا

وتوصلت النتائج إلى وجود فقروا دالقة إحصقائياً بقين متوسقطى درجقات أفقراد العينقة فقي 

كققا مققن اتجتققرار والقلقق  فققي اتجققا  اإلنققاث. بينمققا ت توجققد فققروا دالققة إحصققائياً بققين 

موجبقة  متوسطى درجات أفراد العينة في التشقوية المعرفقى واتكتئقال. كمقا توجقد عالققة

دالة احصائياً بقين درجقات اجتقرار امفكقار وكقا مقن التشقوية المعرفقى والقلق  واتكتئقال 

لد  عينة الدراسقة. بينمقا ارتبطقت المبالاقة فقي المعقايير ومسقتويات امدا  بشقكا موجقل 

بققالقل  واتكتئققال لققد  اإلنققاث فقققط. وهنققا  قققدر  تنبؤيققة لالجتققرار وتعمققي  الفشققا بدرجققة 

 ال لد  ال كور واإلناث من طالل الجامعة.القل  واتكتئ

 Yesilyaprak ;Batmaz ; Yildiz; Songur & Esmaودراسققة        

حيث قا  بكجرا  مقارنة تتعل  بامفكار التلقائية والتشوهات المعرفية والمواققم  (2019)

 المصتلققة والمعتقققدات امساسققية وأنمققاط اتسققتجابة اتجتراريققة فققي اتلققطرال اتكتئققابى

( مشقار ؛ 277الرئيسى أحاد  القطل وااتلقطرال  نقائى القطقل. تكونقت العينقة مقن ت

يعقانون مقن القطرال  277مشار  ممقن يعقانون مقن اتكتئقال أحقاد  القطقل، و  277



   

ت يعققانون مققن أ  الققطرال نفسققى سققاب  أو حققالى . اسققتصدمت  277 نققائى القطققل ، و

، وقائمققة (CCL-MR)درا  للهققوس الدراسققة عققد  أدوات مققن أهمهققا؛ قائمققة مراجعققة ات

، ومقيقققاس الموققققم (CDQ)، واسقققتبيان التشقققوهات المعرفيقققة (CG)مراجعقققة اتدرا  

، (HAPPI)، وقيققاس اجتققرار المواقققم الصافلققة والتنبققؤات اإليجابيققة(DAS)المصتققا 

، واسقتبيان (RRS)، ومقياس اتستجابة الت مليقة(BCSS)ومقياس المصططات امساسية 

. أ هققرت النتققائج أن امفققراد  و  اتكتئققال أحققاد  القطققل (RPAQ)ابىالتقق  ير اتيجقق

سجلوا أعلى درجات من حيث التردد والشد  على قائمة مراجعة اتدرا  للهوس ومقيقاس 

الموقققم المصتققا ومقيققاس التشققوهات المعرفيققة. كمققا سققجا امفققراد  و  اتكتئققال أحققاد  

اجعققة امدرا  للهققوس واسققتبيان القطققل و نققائى القطققل درجققات مرتفعققة علققى قائمققة مر

التشققوهات المعرفيققة. بينمققا سققجا امفققراد العققاديين درجققات أعلققى علققى مقيققاس الت مققا 

اإليجابى والت  ير اإليجابى. وقد كانت ه   النتائج مهمة في التشقصيص لهق   اتلقطرابات 

 والعالج المعرفى السلوكى.

القة بدين اجتدرار الدذات ومتميدرات بينما قامت بعض الدراسات األخرى بدراسة الع       

    أخددرى وذلددك علددى عينددة مددن طددالب الجامعددات، وعينددات عديدددة أخددرى، نددذكر منهددا:

التي هدفت فحص بنية العواما امساسقية لمققاييس التعقاطم   Ligocki (2010)دراسة 

واليق قة والتعققاطم مققد الق ات واتجتققرار القق اتي . كق ل  هققدفت فحققص مقا إ ا كانققت هقق   

( 242ا منفصققلة أو متداصلققة أو ت يمكققن تميي،هققا. و لقق  علققى عينققة تكونققت مققن تالعوامقق

( عامققاً حيققث كققان أصققار 20أن ققى( يبلقق  متوسققط أعمققاره  ت 204 كققر، و 01مشققاركاً ت

( عامقاً مقن 42( عامقاً وأكبقر المشقاركين يبلق  مقن العمقر ت20المشاركين يبل  من العمر ت

أمريكقققى مقققن أصقققا افريققققى،  %24أسقققيو ،  %22أبقققي ،  %20مصتلقققم امعقققراا ت

امريكقى هنقد (.  %4شقرا اوسقطى ، %2 نائى العرا ، %2من أصا أسبانى،  24%

اسققتصدمت الدراسققة اسققتبياناً ديموغرافيققاً ومقياسققاً نفسققياً واحققداً تقق  إنشققاؤ  باسققتصدا  جميققد 
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، ومصق،ون كنتقاكى (IRI)العناصر من صمسقة مققاييس همقا؛ مؤشقر التفاعقا بقين امفقراد 

، ومقيقققاس اتجتقققرار الفرعقققى تسقققتبيان اتجتقققرار والت مقققا (KIMS)ت اليق قققة لمهقققارا

(RRQ) ومقياس التعاطم مد ال ات ،(SCS) ومقياس مارلو كراونى القصير للرغبقة ،

أ هرت النتائج وجود عالقة متبادلة بين التعقاطم واليق قة والتعقاطم  .(MC)اتجتماعية

اتي يققرتبط سققلبياً بكققا مققن التعققاطم واليق ققة مققد القق ات واتجتققرار القق اتي. فققاتجترار القق 

 والتعاطم مد ال ات.

التققي هققدفت إلققى معرفققة كيفيققة ارتبققاط  Smith-Schrandt (2013)ودراسققة        

الفروا الفردية فقي اإلجتقرار الق اتي والتركيق، علقى ا صقر باسقتيعال امعقرا  ونوعيقة 

  الققروابط بققين امصققدقا  الصققداقة. حيققث افترلققت الدراسققة أن اتجتققرار المشققتر  يقققو

باعتباره  يقلون وقتاً طويالً في تشجيد بعلقه  القبع  علقى مناقشقة المشقكالت بشقكا 

مفرط مد كون المحتو  سلبياً إلى حد كبيقر، بينمقا يقؤد  بشقكا م يقر للسقصرية إلقى تفقاق  

ر ( طالبقاً جامعيقاً. تق  تقيقي  اتجتقرا472امعرا  الداصلية. و ل  على عينة تكونت من ت

ال اتي والتركي، على ا صر من صالا استطال، رأ  عبقر اتنترنقت. أشقارت النتقائج إلقى 

ارنباط الصداقة الحميمة باجترار ال ات وليس التركي، على ا صرين. باإللافة إلقى  لق ، 

اصتلفققت المسققتويات المتوسققطة لجميققد السققمات الفرديققة تاإلجتققرار، والسققعى المفققرط إلققى 

ن ققور اتجتمققاعى، والكمققاا، والتوجققة السققلبي للمشققكلة( ومتايققرات الطم نينققة، وأصقق  الم

التكيم تالقل ، واتكتئال، والقلق  اتجتمقاعى، وجقود  الصقداقة( كدالقة لتقوا،ن اتجتقرار 

 المشتر .

فهقدفت استكشقام دور اجتقرار الحالقة بالكلمقات  Foxworth (2014)أمقا دراسقة       

. اسقققتصدمت (N=148)معيقققة غيقققر إكلينيكيقققة  ات الصقققلة عاطفيقققاً و لققق  علقققى عينقققة جا

الدراسققة بعقق  الكلمققات العاطفيققة  ات الصققلة بالقق ات واإللهققا  محاولققة لالجتققرار القق اتي 

مفراد العينة ومعرفة بعق  الصقعوبات الم بطقة. أشقارت نتقائج اتنحقدار الصطقى إلقى أن 

جتقرار الق اتي للحالقة المهمة المعرفية اموليقة العاطفيقة للحالقة يمكقن أن يقت  اسقتصدامها لل



   

للكشم عن بع  الصعوبات الم بطة. كما أشارت النتائج إلى أدوار سعة الق اكر  العاملقة 

 وأعرا  امكتئال في ه   العالقة.

هقو تعقرم العالققة بقين اتجتقرار  Lioyd (2014)بينما كان الار  من دراسة         

ة مقن المقراهقين. تكونقت العينقة المشتر  وإي ا  النفس غير اتنتحار  لد  عينقة مجتمعيق

أن ققى(. أ هققرت النتققائج  02 كققر،  42( مراهقققاً ممققن يمارسققون إيقق ا  الققنفس ت22مققن ت

وجققود عالقققة ارتبققاط موجبققة معنويققة بققين مسققتو  اتجتققرار وتققواتر إيقق ا  الققنفس لققد  

المراهقين، وكان حج  الت  ير أعلى بالنسبة لل كور. وعلى عكس التوقعات فشا اتجتقرار 

لمشتر  في تهدئة العالققة بقين اتكتئقال وتكقرار إيق ا  القنفس. كمقا فشقلت أحقداث الحيقا  ا

 المجهد  في تهدئة العالقة بين اتجترار المشتر  وتكرار إي ا  النفس.

فحقص التفاعقا بققين  Malmberg & Larsen (2015)بينمقا هقدفت دراسقة         

امققا المسققببة للكتئققال. و لقق  علققى اتجتققرار وامرا القق اتي حيققث أنهمققا مققن أصطققر العو

( عامقاً، المقد  22امرأ (، بمتوسقط عمقر ت 211 كر، و 247( مشاركاً ت421عينة من ت

( عامققاً. اسققتصدمت الدراسققة مقيققاس اسققتجابة اتجتققرار، ومقيققاس أ ينققا لققارا 00-20ت

اسققتصدمت الدراسققة مقيققاس اسققتجابة اتجتققرار، ومقيققاس أ ينققا لققارا، ومقيققاس امكتئققال 

لتابد لمرك، الدراسات الوبائية. اشارت النتائج أن المشاركين الق ين أبلاقوا عقن مسقتويات ا

 أعلى من اإلجترار وامرا كان لديه  أعلى أعرا  للكتئال.

اتنققدفا،  -إلققى فحققص مققا إ ا كققان اتجتققرار Nicolai (2015)وسققعت دراسققة         

واإليق ا  الق اتي غيقر  (Negative Affectivity) وسقيطين للعالققة بقين التق  ير السقلبي

( طالبقاً 42. وتكونقت عينقة الدراسقة مقن ت(Non suicidal self-injury) اتنتحقار 

-20جامعياً من طالل كلية في شماا غقرل المحقيط الهقاد ، تتقراو، أعمقاره  مقا بقين ت

( من العينة من القوقا، بمتوسقط عمقر %42إناث(. و ت %12 كور، و %20( سنة ت22

 1( اسقققتبيانات أسقققبوعية تلمقققد  1ة. واسقققتصدمت الدراسقققة اسقققتبياناً اساسقققياً وت( سقققن22ت
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أسابيد( تحقة وتقييمها من أجا التنبؤ المستقبلي للي ا  ال اتي غيقر اتنتحقار . وأسقفرت 

نتائج الدراسة ارتباط اتجترار واتندفا، بالتق  ير السقلبي، كمقا كقان امفقراد الق ين يعقانون 

ترار مرتفد واندفاعية عالية أك ر عرلة بشكا ملحو  للنصقراط فقي من ت  ير سلبي واج

 إي ا  ال ات غير اتنتحار .

بدراسققة اتجتققرار والتجنققل المعرفققى السققلوكى  Start (2015)وسققعت دراسققة        

كوسيطين للعالقة بين التعاطم ال اتي واإلكتئال لد  المراهقين.تكونت عينة الدراسة مقن 

كلينيكياً. استصدمت الدراسة مقاييس التقرير ال اتي للتعقاطم مقد الق ات ( مراهقاً غير 27ت

وأعقققرا  اتكتئقققال واتجتقققرار والتجنقققل. أولقققحت النتقققائج أنقققة بالنسقققبة للعالققققة بقققين 

التعققاطم القق اتي واتكتئققال  هققر اتجتققرار تاتجتققرار اتنعكاسققى، واجتققرار التفكيققر( 

أشقارت النتقائج أن التعقاطم مقد الق ات  والتجنل المعرفى السلوكى كوسطا  مهمقين. كمقا

يحمققى مققن أعققرا  اتكتئققال عققن طريقق  الحققد مققن التفكيققر المتكققرر غيققر المنققتج لققد  

 المراهقين، كما أن لة نتائج إيجابية في تع،ي، المرونة بين المراهقين.

أن التعاطم مقد الق ات والتسقامح مقد الق ات  Williams (2015)واقترحت دراسة      

ن لهما عالقة مباشر  لتقليا اإلجتقرار واتحسقاس بالص، تالعقار( والتجنقل، يمكن أن يكو

( طالبققاً فققي مرحلققة البكققالوريوس. أ هققرت نتققائج 222و لقق  علققى عينققة تكونققت مققن ت

الدراسة إلى ارتباط التعقاطم مقد الق ات والتسقامح مقد الق ات وكقان هق ا اترتبقاط يتوسقط 

يكن له  ت  ير داا علقى اإلجتقرار والتجنقل  ج،ئياً اإلحساس بالص، تالعار( فقط، حيث ل 

في تحليا الوساطة الموا،ية. كما وجقد أن التعقاطم مقد الق ات والص، تالعقار( والتسقامح 

يؤ ران علقى النتقائج الصقحية بطقرا مصتلفقة سقوا  فيمقا يتعلق  باللقي  النفسقى والصقحة 

 العقلية وامعرا  الجسدية.

( الكشقم عقن الفقروا فقي العالققة 2721رتوهدفت دراسة رشا محمد عبقد السقتا       

بين التسامح واجترار امفكار لد  المعنفات وغير المعنفات. تكونت عينقة الدراسقة مقن 

مقققن النسققا  غيقققر المعنفقققات(  14مقققن النسققا  المعنفقققات( وت 04( أمققرأ  بواققققد ت220ت



   

( سنة. وطبق  علقيهن 22.22بمتوسط عمر  ت ( سنة،02-22تراوحت أعمارهن بين ت

يان اإلسقققققققا   إلقققققققى المقققققققرأ ، ومقيقققققققاس للتسقققققققامح، ومقيقققققققاس اتسقققققققتجابات اسقققققققتب

اتجترارية.وأسققفرت أهقق  نتققائج الدراسققة عققن وجققود فققروا دالققة إحصققائياً بققين النسققا  

المعنفات وغير المعنفات في اجترار امفكار في اتجا  النسا  المعنفقات، ووجقود عالققة 

وكا من التسقامح مقد ا صقر والتسقامح سالبة دالة إحصائياً بين درجات اجترار امفكار 

فقي المواقققم وال ققروم والدرجقة الكليققة للتسققامح لققد  عينقة المعنفققات، ووجققود عالقققة 

موجبقة دالققة إحصققائياً بققين درجققات اجتققرار امفكققار والتسققامح فققي المواقققم وال ققروم 

ا  لد  عينة غير المعنفات. كما أشارت النتائج إلى وجود فروا دالة إحصائياً بين النسق

 المعنفات وغير المعنفات في العالقة بين التسامح واجترار امفكار.

بفحص العالقة بين اإلجتقرار والتن قي  الق اتي.  Allington (2017)قامت دراسة        

واصتبققرت هقق   الدراسققة الفرلققية القائلققة بقق ن اإلجتققرار يلققعم قققدرات التن ققي  القق اتي 

( مشقققار . 222علقققى عينقققة تكونقققت مقققن تباسقققتصدا  نمقققو ج المهقققا  الم،دوجقققة. و لققق  

واسقققتصدمت الدراسقققة اسقققتبيانات صاصقققة بقققاإلجترار والتن قققي  الققق اتي. وأشقققارت نتقققائج 

التحليالت اإللافية أن اإلجترار يُلعـم تيقلا( التن ي  ال اتي للفرد، وأولحت الدراسقة 

 أن ه   النتائج ل  تكن بسبل اتصتالفات في اتنتبا  أو الدافد أو الميا.

فحققص الفققروا  Shrimpton; Mcgann& Riby (2017)هققدفت دراسققة        

الفرديققة فققي اتجتققرار والت مققا القق اتي والتقق  ير القق   قققد تحد ققة أنمققاط التركيقق، القق اتي. 

اسققتصدمت الدراسققة اسققتبيانات التقريققر القق اتي لقيققاس اتصتالفققات الشصصققية فققي امسققلول 

  الفروا الفردية في اتجتقرار والتفكيقر الق اتي. والمعتقدات فيما يتعل  بشرود ال هن وتقيي

أ هرت النتائج اترتباط اإليجابى بين التركيق، الق اتي علقى اتجتقرار بميقا العققا للتجقوا 

نحو التصيالت البائسة والفشا والعدوان. أما من حيقث اتصتالفقات الشصصقية فقي التركيق، 
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فلقق  يكققن مرتبطققاً بمققا إ ا كققان  القق اتي فلقق  ت هققر أ  عالقققة بققالمن ور ال،منققى لافكققار؛

 المشاركون يفكرون في المالى أو الحالر أو المستقبا.

( بققالتعرم علققى 2720فققي حققين قققا  فالققا عبققد ال،هققر  وصققبا، داغققر مهققد  ت      

اجترار ال ات لد  طلبة الجامعة، وك ل  الفقروا وفققاً للنقو، والتصصقص. وتكونقت عينقة 

طلبققة الجامعققة مققن كققال اتصتصاصققين تالعلمققى، ( طالبققاً وطالبققة مققن 427البحققث مققن ت

واإلنسقققانى(. وقامقققت الدراسقققة ببنقققا  مقيقققاس اجتقققرار الققق ات، واسقققتصدمت عقققد  أسقققاليل 

إحصققائية مققن أهمهققا اتصتبققار التققائى لعينققة واحققد  واتصتبققار التققائى لعينتققين مسققتقلتين. 

عقة وفق  متايقر أشارت النتائج إلى عد  وجود فروا  ات دتلة إحصقائية لقد  طلبقة الجام

 النو، ت كور، وإناث( والتصصص تعلمى، وإنسانى(.

بدراسة اإلجترار والعالج الق اتي بقين النسقا  المصقابات  Lizarrage (2018)قا        

بلاط مقا بعقد الصقدمة والقطرابات تعقاطى الكحقوا. كمقا اهتمقت الدراسقة بتحديقد دور 

وامققا التققي تققؤد  إلققى الحاجققة إلققى اتجتققرار أو التفكيققر المفققرط فققي اللققي  وأسققبابة والع

( امققرأ  شققاركن فققي مجموعققات مققدمنى 22العققالج القق اتي. تكونققت عينققة الدراسققة مققن ت

الكحوا المجهولين في مدينة جنوبية شرقية كبير . ت  جمقد البيانقات مقن صقالا المققابالت 

المتعمقققة. وصققفت النسققا  بشققكا جمققاعى تجققربتهن المعيشققية مققد اجتققرار القق ات بوصققفة 

راتيجية مرك،  داصلياً تقو  على فكر  " القو  الع مقى"، كمقا أبلاقوا عقن اسقتصدا  هق   است

اتسققتراتيجية إلدار  امفكققار والمشققاعر والسققلوكيات التققي أ ققارت التقيققي  القق اتي السققلبي 

 والحاجة إلى العالج ال اتي.

 Neyshabouri ; Dolatshahi & Mohammad khani (2020)ققا        

جتقققرار والقققدع  اتجتمقققاعى كوسقققيط معقققرا  القققطرال مقققا بعقققد الصقققدمة بدراسقققة ات

( جند  مقن 477وسلوكيات إي ا  النفس بين الجنود اإليرانيين. تكونت عينة الدراسة من ت

الجنقود المقيمقين فققي منشقكت عسققكرية بطهقران والقق ين ارتكبقوا سققلوكيات اإليق ا  القق اتي. 

، ومقيقاس متعقدد امبعقاد للقدع  (SHI)اتي استصدمت الدراسة مقياس سلوكيات اإلي ا  الق 



   

، (PCL)، وقائمة مراجعة الطرال مقا بعقد الصقدمة (MSPSS)اتجتماعى المتصور

لتقيقي  اتجتققرار. أ هقرت تحلققيالت اترتبقاط وجققود  (RRS)ومقيقاس اتسقتجابة الت مليققة 

ارتباطققات إيجابيققة بققين أعققرا  الققطرال مققا بعققد الصققدمة واتجتققرار وإيقق ا  الققنفس، 

اترتبققاط السققلبي بققين الققدع  اتجتمققاعى وإيقق ا  الققنفس. كمققا كققان تلققطرال مققا بعققد و

الصدمة و،يقاد  اتجتقرار وانصفقا  القدع  اتجتمقاعى دوراً تنبوئيقاً ايجابيقاً بكيق ا  القنفس 

سققوا  كانققت تقق  يرات مباشققر  أو غيققر مباشققر . ممققا يؤكققد فرلققية الدراسققة أن للجتققرار 

ر الوسققيط بققين أعققرا  الققطرال مققا بعققد الصققدمة وإيقق ا  والققدع  اتجتمققاعى لهمققا دو

النفس، ل ا أوصت الدراسقة بقكجرا  الم،يقد مقن التقدصالت التقي تقلقا اتجتقرار وت،يقد مقن 

 الدع  اتجتماعى المدر  للجنود.

بدراسققة طريقققة إتصققا   Vargova ; Zibrinova & Banik (2020)وقققا        

تع ققي  وإرلققا  أو تلبيققة الميققوا بالرفاهيققة  الصيققارات مققن صققالا فحققص العالقققة بققين ال

( شصصقاً مقن عامقة السقكان فقي 024والشصصية واجترار ال ات ، و ل  على عينقة مقن ت

سققلوفاكيا . أسققتصدمت الدراسققة مقيققاس اتجققا  اإلرلققا ، ومقيققاس التع ققي  المكققون مققن 

 عنصقققرين تالتع قققي  كهقققدم، والتع قققي  كاسقققتراتيجية(. تبقققين مقققن النتقققائج أن التع قققي 

كاستراتيجية ارتبط بشقكا ايجقابى باتكتئقال وارتقبط سقلباً بالسقعاد . فقي حقين أن التع قي  

كهدم ل  يكن لة عالقة ارتباطية بالرفاهية. باإللافة إلى  ل ، ارتبط المكونقات تالتع قي  

كهدم، واسقتراتيجية( بشقكا مصتلقم بعوامقا الشصصقية. وأشقارت النتقائج إلقى أن التق  ير 

لقق ات يعتمققد علققى كيفيققة تصققورها وعلققى كيفيققة قيققاس هقق   التصققورات اللققار إلجتققرار ا

 وك ل  عالقتها المصتلفة مد عواما الشصصية والنس  ال قافي.

 Alert ; De Raedt ;Vander veen; Baeken & Marie –Anneوققا       

تقي بدراسة الميا إلى اتجترار تأ  امفكار المرجعية ال اتية السلبية المتكقرر  ال (2021)

( 07تدي  الم،اج امكتئابى( وعالقتة بالتفكير الملاد والشعور بالند . تكونت العينقة مقن ت
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مشققاركاً يتمتعققون بصققحة جيققد  بمسققتويات مصتلفققة مققن اجتققرار النقققد القق اتي. اسققتصدمت 

الدراسققة التقريققر القق اتي، والمؤشققرات النفسققية تالفي،يولوجيققة( كقق دوات للدراسققة. أ هققرت 

 إلى اجترار النقد ال اتي ارتبط ب،ياد  الشعور بالند  والتفكير الملاد. النتائج أن الميا

 & Paucsik ;Urbanowicz; Leys ; Kotsou ;Baeyensوهدفت دراسة      

Shankland (2021)  تقيي  الدور الوقائى للعواما التالية التي يمكن ،يادتها من صقالا

مقا الملمقوس مقابقا اتجتقرار المجقرد. ممارسة اليق ة ال هنية والتعقاطم مقد الق ات والت 

( مقن الوالدين.اسقتصدمت الدراسقة اسقتبيانات لتقيقي  القدور التنبقوئى 402و ل  على عينة ت

لليق ة ال هنية على اإلرهقاا امبقو  والتعقاطم الق اتي ونقو، اإلجتقرار، والقدور الوسقيط 

مبققو . أ هققرت للتعققاطم مققد القق ات ونققو، اتجتققرار فققي العالقققة بققين اليق ققة واإلنهققا  ا

النتققائج أن اليق ققة ال هنيققة والتعققاطم القق اتي ونققو، اتجتققرار تنبقق  بمسققتويات اإلرهققاا 

امبو . كما أ هر اإلجتقرار تالملمقوس والمجقرد( توسقطاً ج،ئيقاً فقي العالققة بقين اليق قة 

ال هنية وإرهاا الوالقدين. كمقا اشقارت النتقائج لقدور اليق قة ال هنيقة والتعقاطم مقد الق ات 

 مالت الملموسة تمقابا المجرد ( في المساعد  لمند اإلرهاا امبو  في سياا جائحقة والت

Covid-19   . التي أدت إلى ،ياد  التحديات اليومية التي يواجهها ا با 

  Concept of Cognitive distortionsالمحور الثالث: التشوهات المعرفية -    

الجامعي باعتبار مصرجاتها غاية التنميقة ووسقيلتها  وانطالقاً من أهمية مرحلة التعلي       

معقاً ، أصققبح مققن اللققرور  اتهتمققا  بكعققداد وتطققوير شصصققية الطالققل الجققامعي بشققكا 

متكاما؛ بحيث يتميق، بمسقتويات مناسقبة ومعتدلقة مقن امفكقار والمعتققدات العقالنيقة حتقى 

تجدات العصققر وتحدياتققة يتسققنى لققة القيققا  بقق دوار  المجتمعيققة ب قققة واقتققدار لمواكبققة مسقق

( ،وتكمقن أهميقة دراسقة التشقوهات 422722تإبراهي  سيد أحمقد والسقيد الشقبراو  أحمقد،

المعرفية في كونها أحد العواما التي يمكن مقن صاللهقا تعقرم الطقالل الق ين يعقانون مقن 

مشكالت نفسقية وسقلوكية ،والتحقق  مقن ققدرتها التنبؤيقة للميقوا اتنتحاريقة التقي تُعقد مقن 

 طر المشكالت في العصر الحالي . أص



   

 تعريف التشوهات المعرفية:

تعرم التشوهات المعرفيقة ب نهقا تلق  امفكقار المنطقيقة والصاطئقة، وغيقر الواقعيقة،        

حيققث تتقق  ر بققامهوا  الشصصققية، وتتسقق  بعققد  المولققوعية، وأنهققا مبنيققة علققى توقعققات 

، والتهويا والتلقصي ، حيقث ت تتفق  وتعميمات صاطئة، وعلى م،يد من ال ن واتحتمالية

 . (Ellis,1979:185)مد قدرات وإمكانيات الفرد الواقعية 

ب نها أفكار سلبية ومشوهة ومبال  فيهقا، تجعقا  Beck (1999:12)وقد عرفها             

الشققصص يفسققر المواقققم وامحققداث بصققور  غيققر منطقيققة وصاطئققة، ت تققتال   مققد الواقققد؛ 

2 2777ائية والتعمي  والمبالاة أو التهويا. كما مي، عادا عبد اللقة محمقد تحيث تتس  باتنتق

( بين اتصتالا المعرفى تاصتالا العمليات المعرفيقة( وهقو يعنقى المشقكالت التقي تعقوا 02

 امدا  المعرفققى، وبققين التشققوهات المعرفيققة والتققي تشققير إلققى اصققتالا المحتققو  المعرفققى.

أن التشقوهات المعرفيقة  Barriga ; Gibbs ;Potter & Liau (2001:1)ويلقيم

 هى طرا وأساليل غير دقيقة أو متحي،  إللفا  المعنى على التجارل والصبرات.

فيعرفهقا ب نهقا تلق  امفكقار    Karen; Anela & Frank (2008:58)أمقا        

  الكامنة ورا  رؤية بع  امفراد الحقيققة بصقور  غيقر صقحيحة. وغالبقاً مقا يُققاا إن هق 

التشققوهات المعرفيققة تعقق،، امفكققار أو المشققاعر السققلبية وتميققا التشققوهات اإلدراكيققة إلققى 

التداصا مد الطريقة التي ين ر بها الشقصص إلقى حقدث مقا. ومن طريققة شقعور الشقصص 

تتداصا مد طريقة تفكير  فكن هق   امفكقار المشقوهة تقؤد  إلقى  هقور المشقاعر السقلبية، 

المعرفيققة نحققو ن ققر  سققلبية عامققة تجققا  الحيققا ، وبالتققالي حالققة وتقققود الفققرد  و التشققوهات 

 عقلية اكتئابية أو قلقة.

كما هو مصطلح يستصد  لوصم نمط أو طريققة تفكيقر الفقرد التلقائيقة عقن أحقداث         

الحيا  في إطار سلبى وتؤد  إلى مشاعر سلبية م ا2 الحق،ن، والالقل، واليق س، والقلق  

(Clemmer,2009:8) كقد علقى  لق . ويؤRnic; Dozois & Martin (2016)   
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ب نهققا تحيقق،ات سققلبية فققي التفكيققر تقق  ولققعها علققى أنهققا تم ققا عوامققا للصققابة باإلكتئققال 

 وصلا النط .

( أنهققققا مجموعققققة امفكققققار 242122721ويققققر  محمققققود عبققققد المجيققققد عسققققامت       

علققى مواجهققة أحققداث والمعلومققات المالوطققة التققي يتبناهققا الفققرد، وتققؤ ر سققلباً فققي قدرتققة 

الحيا  والمرتبطة بالنصوص الشقرعية، ممقا يجعلقة يصقدر ققرارات غيقر منطقيقة يصقعل 

ب نها مجموعقة امفكقار  Usen;Eneh & Udom (2017:23)التفاعا معها.  ويؤكد 

الصاطئققة والمعتقققدات السققلبية التققي تققؤ ر علققى تصققورات الفققرد ومعرفتققة بالحقيقققة وهققي 

ئي والتعمي  ال،ائد والتفكير الكار ي والتهوين والتجريقد اتنتققائي، تشتما على التفكير ال نا

والتفسققيرات الشصصققية، وهققي ت هققر فققي أ نققا  اللققاط النفسققي أو فققي أ نققا  المواقققم 

 اللاغطة، والتي تؤد  بدورها إلى استنتاجات صاطئة في إدرا  المواقم الوالحة.

(2 ب نها عبقار  222720حسن جبريا تفي حين تعرفها سونيا عبد الحميد وسامي م        

عن التحريفات وامصطا  المعرفية في معالجة المعلومقات التقي يسقتصدمها الطلبقة بصقور  

تلقائية عن أحداث الحيا  بطريقة سلبية، وتسبل له  الشقعور باللقي  واملق . وتتفق  معهقا 

مققن  ( حيققث تعرفهققا ب نهققا مجموعققة20422722شققير  مسققعد حلققي  وهققان  أحمققد أحمققد ت

امفكار الصاطئة وغير المنطقية والتي تمتا، بعد  المولوعية وتقترن ب ساليل صاطئة في 

التفكير كالمبالاة والتهويا وابتاا  الكماا وتتق  ر بقالميوا وامهقوا  الشصصقية والتوقعقات 

الصاطئة وال ن والتنبؤ واتبتعاد عن المسقؤولية وهق   امفكقار ت تتفق  مقد إمكانقات الفقرد 

 كانت الواقعية والفعلية. سوا 

كما تعرم التشوهات المعرفية في علق  القنفس المعرفقي، ب نمقاط التفكيقر الالعقالنقي         

التلقائية و اتية التع،ي، والتي قد تؤد  بالفرد أن يصبح عالقاً في حلقات ردود الفعا السقلبية 

تبط عققاد  بققالقل  للتفكيققر غيققر الصققحي ممققا يققؤد  إلققى تصققورات غيققر دقيقققة للواقققد المققر

.  (Shickel ; Siegel; Heesacker; Benton & Rashidi, 2019)واتكتئقال 

( ب نهققا أنمققاط مققن التفكيققر غيققر المسققتند علققى 22722727وتققر  رلققا ربيققد عبققد الحلققي  ت



   

المنطقق  القق   يققؤد  إلققى التحيقق، مشققيا  دون غيرهققا، وتققؤ ر علققى إدرا  الفققرد وتفسققير  

( ب نهقا 022722معهقا إبقراهي  سقيد أحمقد والسقيد شقبراو  أحمقد ت للمواقم المصتلفة. ويتف 

أسقاليل تفكيققر غيققر منطقيققة تقؤ ر فققي إدرا  الفققرد وانفعاتتققة مقد إصققدار أحكققا  سققلبية فققي 

التعامققا مققد القق ات وا صققرين واسققتجابتة للمواقققم وامحققداث التققي يواجههققا بطريقققة غيققر 

تعريفهققا ب نهققا المعتقققدات الصاطئققة ( فققي 47122722صققحيحة.  وتؤكققد وفققا  رشققاد راو  ت

التي يكتسبها الفرد من صالا الت  ر بكرا  ا صرين من حولة، وبنيت عليها توقعات وتنبؤات 

سقلبية عققن مسققتقبلها امكققاديمي والمهنقي، وتتلققمن عققدداً مققن امبعقاد تم لققت فققي اتسققتدتا 

 تنتقائي.التعسفي، اتستنتاج اتنفعالي، لو  ال ات وا صرين، والتجريد ا

 فئات وأبعاد التشوهات المعرفية:

إلقى أن هنقا   قالث  Alexandru & Szeutagotal (2005:64)وققد أشقار       

 فئات أساسية من التشوهات المعرفية، وكا فئة تؤد  إلى نتائج ممي، ، كالتالى2

  :وتتم ا عندما يشعر الفرد أنة يجقل أن يكقون محبوبقاً مقن الجميقد، الفئة األولى

احل إنجققا، متميقق، وتققا  وكققم  لكققا عمققا، وإت كققان شصصققاً ت قيمققة لققة. وصقق

 وتؤد  ه   الفكر  إلى الهلد والقل  واتكتئال.

  :وتتم ا عنقدما يعتققد الفقرد بوجقول معاملقة امشقصاص المهمقين لقة الفئة الثانية

بلطم ومحبة وعدالة وأن يراعوا مشاعر  وت يعرلقو  للحبقاط، وبعكقس  لق  

  اللو  ويمكن أن يحاوا اتنتقا  منه . وت،يد ه   الفكقر  الالعقالنيقة فكنة وجة له

 من احتمالية ،ياد  مشاعر الالل والسلو  العدواني واتنطوا .

  :وتتم ا عندما يعتقد الفرد أن ال روم يجل أن تسير باتتجا  الق   الفئة الثالثة

،، هقق   الحالققة يرغبققة وإت فققكن الحيققا  تكققون بايلققة وشققاقة وت تطققاا. وقققد تعقق

 الشعور بفقدان امما وعد  القدر  على تحما اإلحباط، واإلشفاا على ال ات.
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وفيما يل  عرض ألهدم أنمداط )أبعداد( التشدوهات المعرفيدة التد  تناولتهدا أرلدب البحدوث 

 والدراسات:

   النقد الذاتSelf-Criticism :  ويُ هر حج  تدنى احترا  الفرد ل اتة أو تقيقي

ة متدنية وأيلاً انصفا  قيمة النفس بالنسبة للفقرد، كق ل  الميقا إلقى ال ات بطريق

 انتقاد ال ات، وتقليا قيمة الفرد لنفسة سوا  داصلياً أو بالنسبة ليصرين.

 لوم النفس Self-Blame 2 ويُ هر حجق  قيقا  الفقرد بلقو  نفسقة علقى امحقداث

النفس حتقى علقى غير المرغوبة في حياتة، وه ا من الممكن أن يشتما على لو  

 التجارل أو الصبرات المؤ ية التي كانت صارجة عن سيطر  الفرد نفسة.

   العجددHelplessness  2 يُ هققر عققد  القققدر  علققى التعامققا مققد أوجققة الحيققا

المهمة في حيا  الشصص والسيطر  عليها، وقد يكون مجهوده  غيقر نقاجح، ممقا 

 اجهة التحد  والتايير.يؤد  ه ا التفكير به  أحياناً إلى السلبية في مو

  الي سHoplessness 2 يُ هر إيمان الفرد ب ن المستقبا كئيل، وأنهق  سقوم

 يتعرلون للمعانا  أو الفشا.

 ستمراق التفكير ف  الخطدراPreoccupation with Danger  2 ويُ هقر

تقيقققي  ميقققا امفقققراد ونققق،عته  إلقققى رؤيقققة العقققال ، صاصقققة فقققي نطقققاا العالققققات 

، ولققديه  اتعتقققاد بقق ن ال ققروم الجيققد  مققن الممكققن أن الشصصققية كمكققان صطققر

 .(Briere,2000:1-2) تحو  مشاعر أو نتائج سلبية مادية 

ققد اسقتصد  هق   امبعقاد فقي مقيقاس التشقو   Briere (2000)ويجقدر اإلشقار  بق ن       

( طالبققاً جامعيققاً ،ووفقققاً لنققو، الجققنس 17(  فققرداً مققنه  ت422المعرفققي علققى عينققة مققن ت

إناث( ،وت  تطبي  المقياس مد عد  مققاييس أهمهق  بالنسقبة للدراسقة %41 كور،  %02ت

،وأشققارت النتققائج أن جميققد أبعققاد مقيققاس التشققو  المعرفققي  PAIالحاليققة مقيققاس اتنتحققار 

كانت أعلى بدرجقة كبيقر  بالنسقبة للصالقعين لالصتبقار اتنتحقاريين أو الق ين لقديه  ميقوا 

ر اتنتحققاريين، بينمققا كققان بًعققد اليقق س والعجقق، أعلققى مققرتين انتحاريققة مقابققا امفققراد غيقق



   

بالنسبة لافراد اتنتحاريين عما هي بالنسقبة للمشقاركين الق ين لقيس لقديه  ميقوا انتحاريقة 

 كبير .

  :وتعنققى تقيققي  الشققصص لاشققيا  وامحققداث بطريقققة مبققال  فيهققا، بحيققث المبالمددة

والمواقققم تصتلققم عققن تقيققي  يعطققى الشققصص قيمققة أكبققر أو أقققا نسققبياً لاحققداث 

 ا صرين له   امحداث والمواقم.

  : وهققو تفسققير الشققصص لامققور واتصققا  القققرارات بنققا  علققى المنطددق العدداطف

 المشاعر وفقاً لما يفللة أو يرتا، لة أو يرغبة.

  :وهو أن يلقو  اإلنسقان نفسقة علقى أحقداث ومواققم حقد ت لوم الذات واآلخرون

 ، على أشصاص محقددين باعتبقاره  مصقدر السقلبية وليس لة  نل فيها، أو يرك

(Ellis, 1997:63) . 

 :وهو ميقا لقنمط مقن التفكيقر يكقون مطلققاً، ويقدر  الفقرد نفسقة  الكل أو ال ش م

 والعال  في فئات حدا  متطرفة، فاممور إما أن تكون جيد  جداً أو سيئة جداً.

  داث فققي لقو  مشققاعر  2 والفققرد هنقا يققد  علققى تفسقير امحقاالسدتنتاج االنفعدال

 الشصصية، والتي قد ت تكون مرتبطة بالحدث مباشر .

 2 وهو ك قر  اسقتعماا الفقرد لصقياة الينبايقات و لق  لوجقود الينبميات والحتميات

مجموعة من امفكار لد  الفرد عن نفسة وما حولقة مقن العقال   ات طبيعقة  ابتقة 

 ث.وجامد  وت تتمتد بالمرونة للتواف  مد تايرات الحد

 )2 وهو تعمي  الفقرد صبقر  سقلبية منع،لقة علقى التعميم ال ائد )األفراط ف  التعميم

ال ات ككا، إ  يعم  الفرد من صبرتة السلبية على كقا المواققم الشقبيهة ويتعامقا 

 معها م ا تعاملة مد الصبر  السلبية.

 :وهو اسقتنتاج الفقرد للمواققم بصقور  سقلبية دون وجقود  القف   لى االستنتاجات

وهو اعتقاد الفرد أنة يعرم فيمقا يفكقر  )أ( قرامة العقل:دليا عليها ولة وجهان؛ 
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2 وهو توقد الفرد أن المسقتقبا ت يعبقإ صيقراً ب(التنبؤ بالمستقبلفية ا صرون. ت

 ( .535-534:2415)عمار عبد على حسن، لة في أغلل امحيان  

2 أصطقا  معرفيقة ب نهدا معرفيدةومما سبق تخلص الباحثة  لى تعريف التشوهات ال        

أو انحرافات في التفكير وأفكار غيقر منطقيقة التقي يسقتصدمها اتفقراد بصقور  تلقائيقة عقن 

أحققداث الحيققا  بطريقققة سققلبية، وتتقق  ر بققالميوا وامهققوا  الشصصققية والتوقعققات الصاطئققة 

عقا الفقرد وال ن والتنبؤ واتبتعاد عن المسؤولية وتسبل له  الشعور باللي  واملق ، وتج

وفدى  دوم مدا ع درض تحددد  يسل  بطريقة سلبية بما يؤ ر على تكييفة وتوافقة في حياتقة.

طبقاً للدرجة التي يحصا عليها المفحوص فقي الباحثة تحديد التشوهات المعرفية  جرائياً 

مقيققاس التشققوهات المعرفيققة تإعققداد الباح ققة( والقق   يعكققس أربعققة أبعققاد همققا2 لققو  القق ات 

 مفراط في التعمي ، الي س، العج،.وا صرين، ا

 خ ائص األفراد الذين يعانون من التشوه المعرف :

(  42722722؛ ووفقا  رشقاد راو ، (Ryan & Eric,2005:1250وققد اتفق         

فققي تحديققد مجموعققة مققن الصصققائص التققي يمكققن أن يتصققم بهققا امشققصاص المشققوهين 

 معرفياً والتي تتم ا في التالي2

   انطباعققات مبققال  فيهققا عققن القق ات سققوا  باإليجققال أو بالسققلل، كقق ن توجققد لققديه

يصققم نفسققة بققالعبقر  القق   ت يمكققن أن يفشققا أبققداً، أو ال ر ققار الفاشققا القق   ت 

 يمكنة النجا، في أ  مها .

  يتمتعقون ب سقلول تفكيقر منالق  وتقليقد  وغيقر ققادر علقى التوافق  مقد مجريقات

 الحيا  المتنوعة والجديد .

  يقعققون فققي مواقققم مققن اإلربققا  واإلحققراج، فهقق  يلققعون أنفسققه  فققي عققاد  مققا

 مواقم يدعون أنه  على دراية وصبر  كبير  بها، وه  في الحقيقة غير  ل .

  يتوقعون دائماً امسوأ في مواقم حياته  اليومية، ويرك،ون علقى نقواحي القنقص

 والفشا لديه  وليس العكس.



   

 لقى الماقات  والحقد  فقي التعامقا، وعقد  ك ل  يتصفون بالجمود الفكر ، والميا إ

 قبوا الرأ  ا صر.

 النظريات المفسرة للتشوهات المعرفية:

 نظرية العالج العقالن  االنفعال :-1

تعتبر من أبر، الن ريقات التقي اهتمقت بتو يقم الجانقل المعرفقي العقلقي فقي فهق          

ي عالقتهققققا بققققالتفكير الجانققققل الوجققققداني، وحاولققققت تفسققققير اتلققققطرابات اتنفعاليققققة فقققق

مؤسققس الن ريققة إلققى تاييققر المعققارم لتعققديا السققلو   (Ellis)الالعقالنققي. حيققث سققعى 

والت  ير على اتنفعاتت انطالقاً مقن اتعتققاد الققو  بق ن المعرفقة تلعقل دوراً أساسقياً فقي 

 ,Barriga; Landou; Stinson; Liau)إحداث اتلطرابات الوجدانية أو عالجها 

2000:37) . 

أن اسققتصدا  نمققو ج العققالج العقالنققي اتنفعققالي  Ellis (1990:225)ويفتققر         

السققلوكي يقلققا اإلحسققاس بققالقل  إلققى أقصققى حققدود ،وعنققدما تتايققر امفكققار الالعقالنيققة 

تالتشققوهات المعرفيققة( إلققى أفكققار عقالنيققة فكنهققا سققتجعا حياتنققا فققي المسققتقبا أك ققر رلققا 

عققن هقق   النتققائج بقق ن امفكققار والمعتقققدات العقالنيققة تجعققا  (Ellisواسققتقراراً ، ويعبققر ت

الشققصص أك ققر كفققا   فققي حياتققة المسققتقبلية منققة يبحققث عققن البققدائا وين ققر لنفسققة ن ققر  

إيجابية ويكون تقبلة ل اتة تقبال غير مشروطاً وك ل  تقبلقة ليصقرين منقة سقيعرم أن كقا 

المشروط يجنقل الشقصص اإلحسقاس  الناس قد يصطئون وه ا أمر طبيعي وه ا التقبا غير

 بالقل  واتكتئال.

 نظرية جورج كيلى للتشوهات المعرفية:-2

تشققير الن ريققة إلققى أن اإلنسققان كققائن عقالنققى صققاند لمصققير ، و لقق  مققن صققالا       

تكوينات شصصقية ين قر مقن صاللهقا إلقى العقال  المحقيط بنقا  علقى مقا يحملقة مقن توقعقات 

سلوكيات أو مقا يققو  بقة مقن أفعقاا. وبحسقل ن ريقة كيلقى،  تحدد اصتيار  لما يمارسة من
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فكن الفرد ت يتقيد باصتياراتة صالا مراحقا النمقو البشقر  المصتلفقة، من الفقرد يعتمقد فيمقا 

يمارسة من سلوكيات على ما يحملة من توقعات معرفية وفكرية كقالتوقد والتنبقؤ بحقدوث 

وقعات، وهي بم ابة واقد يوجة سلو  الفقرد أشيا  معينة، وأن الفرد يتصرم وفقاً له   الت

ويحكمة، إلافة إلى اتجاهاتة ومعتقداتة ومقا يعانيقة مقن القطرابات انفعاليقة، ومقا يحملقة 

من تنبقؤات مشقوهة تكقون ناتجقة عقن أصطقا  فقي محتقو  امفكقار والمعتققدات الشصصقية 

؛ 22 2727لققققققد  الفققققققرد تنجققققققا، محمققققققد الشققققققرمان وعمققققققر مصققققققطفى الشواشققققققر ،

Shook,2010.) 

 :Aaron Beckالتشوهات المعرفية ل -3

أن مشكلة التشوهات المعرفية تكمن بامساس في أن الفرد يققو  بتحريقم  Beckأكد        

الواقققد والحقققائ  بنققا اً علققى مقققدمات وافترالققات صاطئققة تنشقق  عققن تعلقق  صققاطإ حققدث فققي 

ي حالقة اتلقطرال إحد  مراحا النمو المعرفى للفقرد، أ  أن المحتقو  المعرفقى للفقرد فق

أن التشقوهات المعرفيقة  Beckينطو  على تحريم أو تشوية دائق  محقداث الحيقا . ويقر  

تؤد  إلى صروج مقن   عقن الواققد والمنطق ، ممقا يتسقبل فقي أسقاليل تفكيقر غيقر منطقيقة 

 Abramson. كما بقين  (Beck,1999:31)ون ر  سلبية نحو ال ات والعال  والمستقبا

; Metalsk & Alloy (1989:358)   أن امفقراد وفققاً لن ريقة التشقوهات المعرفيقة

يعانون من وجود صعوبة في إمكانية التعامقا مقد امحقداث بشقكا إيجقابى ، كمقا   Beckا

 يكونون أك ر عرلة للصابة بفقدان امما عند مواجهته  حد اً سلبياً.  

ي اتعتقققاد القققو  بقق ن اتفققاا الن ريققات السققابقة فققوممددا سددبق تخلددص الباحثددة  لددى        

كمققا تتفقق  . المعرفققة تلعققل دوراً أساسققياً فققي إحققداث اتلققطرابات الوجدانيققة أو عالجهققا

حيث ير  أن التشوهات المعرفية تؤد  إلى صقروج مقن   عقن الواققد  Beckالباح ة مد 

والمنطقق ، ممققا يتسققبل فققي أسققاليل تفكيققر غيققر منطقيققة ون ققر  سققلبية نحققو القق ات والعققال  

ا، وأن امفقراد  و  التشقوهات المعرفيقة يكونقون أك قر عرلقة للصقابة بفققدان والمستقب

مما يدعم فكرة الباحثة عن التسلسل المنطقدى للدراسدة امما عند مواجهته  حد اً سلبياً.  



   

فققاجترار القق ات القق   يجعققا الفققرد دائمققاً فققي حالققة مواجهققة مققد امحققداث السققلبية  الحاليددة

المؤلمة وك ل  أنماط التعل  غير السقوية ممقا يتسقبل فقي ومستارا في  كريات المالى 

أسققاليل تفكيققر غيققر منطقيققة وتحريققم الواقققد والحقققائ  وتشققوهات معرفيققة قققد تققؤد  إلققى 

فقدان امما والن ر  السلبية نحقو العقال  والمسقتقبا ممقا يجعقا مقن المتوققد وجقود إصقابة 

 بالميوا اتنتحارية.

الت  تناولت العالقة بدين التشدوهات المعرفيدة والميدول  أما عن الدراسات السابقة        

 Fazakas-Dehoog ; Rnic & Dozoisدراسقة      االنتحاريدة، ندذكر منهدا:

التققي اقترحققت نمو جققاً تكامليققاً للتشققوهات المعرفيققة تاليقق س والتقييمققات السققلبية  (2017)

الصققالبة للقق ات والمسققتقبا ( والعجقق، تعجقق، حققا المشققكالت وتجنققل حققا المشققكالت و

( طالبقاً جامعيقاً مققاييس 221المعرفية (. إلصتبار سالمة ه ا النمقو ج؛ أكملقت عينقة مقن ت

العج، والتشوهات المعرفية والتفكير الحالي في اإلنتحار. أ هقر نمقو ج المعادلقة الهيكليقة 

تواقفققاً ممتققا،اً، وأشققارت النتققائج إلققى أن التشققوهات المعرفيققة فقققط لهققا تقق  ير مباشققر علققى 

فكيققر اتنتحققار ، فققي حققين أن العجقق، المعرفققى قققد يمققارس تقق  ير  علققى التفكيققر فققي الت

اتنتحار من صالا عالقتة المتبادلة مد التشوهات المعرفية. كما أكدت النتقائج علقى أهميقة 

كا من التشوهات والعج، المعرفى لفه  اتنتحقار، والق   ققد يكقون لقة ع قار علقى الجهقود 

 الوقائية والعالج.

التي فحصت التايرات في اتكتئال والتفكير اتنتحقار   Webb (2019)ودراسة       

واحتقققرا  الققق ات والتشقققوهات المعرفيقققة كدالقققة للتاييقققر فقققي اليق قققة العقليقققة بقققين النققق،ت  

( مشقققاركاً. اسقققتصدمت الدراسقققة 44المسقققجونين الققق كور. تكونقققت عينقققة الدراسقققة مقققن ت

حتقرا  الق ات والتشقوهات المعرفيقة، ومققاييس استبيانات التقرير الق اتي حقوا اتكتئقال وا

فرعية من اللو  ال اتي والي س والعج، واتنشااا بقالصطر واحتقرا  الق ات. أشقارت نتقائج 
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الدراسققة أن هنققا  عالقققة دالققة احصققائياً بققين اتكتئققال والتفكيققر اتنتحققار  والتشققوهات 

 المعرفية وتحسين احترا  ال ات.

تقيقي  مقد  انتشقار الميقوا اتنتحاريقة لقد   Nikolaev (2021)وهقدفت دراسقة         

وتحديقققد الصصقققائص النفسقققية واتجتماعيقققة  Covid-19طقققالل الجامعقققات أ نقققا  تفشقققى 

للطالل ال ين لديه  ميالً منصفلاً لالنتحار في محاولة للتصفيم مقن مصقاطر اتنتحقار. تق  

مققن كققال الجنسققين ( طالبققاً 024إجققرا  البحققث مققن صققالا اسققتطال، عبققر امنترنققت شققما ت

( سققنة ممقن درسققوا فققي الجامعقات الروسققية. وكانققت 22-27تراوحقت أعمققاره  مقا بققين ت

-Covidأدوات الدراسة عبار  عن اسقتبيانات من مقة أ نقا  القتعل  عقن بعقد بسقبل تفشقى 

( مققن العينققة أ هققروا ميققوتً انتحاريققة، وأن نسققبة %01.41. كشققفت الدراسققة أن ت 19

أعقداد اإلنقاث. أيلقاً أ هقرت الدراسقة أن الطقالل الق ين لققديه  الق كور مقنه  كانقت تفقوا 

ميوا انتحارية شديد  ه  أك ر تناوتً للكحوا وعد  الحقرص علقى اتهتمقا  بصقحته  كمقا 

كان لديه  درجقات منصفلقة فقي مسقتو  التقدين واتعتققاد وكق ل  انصفقا  ققدر  التعبيقر 

بشققكا أقققا مسققئولية فققي اتبققا،  تصققرفوا Covid-19عققن السققعاد . كمققا أنهقق  أ نققا  تفشققى 

التدابير التقييدية الشصصية التي تهدم إلى تقليا مصاطر اإلصابة. كمقا تنبق ت الدراسقة أنقة 

مققد اسققتمرار تفشققى الوبققا  يمكققن أن يققؤد  إلققى تك يققم المعانققا  الملققاد  للحيويققة و،يققاد  

تعتبققار صطققر اتنتحققار لققد  الطققالل القق ين لققديه  ميققوا انتحاريققة ولققرور  امصقق  فققي ا

 لرور  صلوعه  لبرامج وقائية.

بينمددا توجددد بعددض الدراسددات التدد  تناولددت التشددوهات المعرفيددة وعالقتهددا بددبعض       

المتميرات األخرى لدى عينه من طالب الجامعة أو الشريحة العمرية مجال البحث، نذكر 

عقن العالققة بقين التشقوهات  Rnic ; Dozois & Martin (2016)دراسقة  منهدا:

معرفيققة وأنمققاط الفكاهققة واتكتئققال. فقققد افترلققت الدراسققة أن كققا مققن أنمققاط الفكاهققة ال

التكيفية وغير التكيفية تم ا استراتيجيات مواجهة تتوسط العالقة بقين التشقوهات المعرفيقة 

وأعرا  اتكتئال. كما رك،ت الدراسقة علقى تقواتر وتق  يرات التشقوهات المعرفيقة عبقر 



   

متعلقة باتنجا، وأنوا، الدعابة. أ هرت النتائج ارتباط التشقوهات السياقات اتجتماعية وال

المعرفية بتقليا أنماط الفكاهة التكيفية والمعق،،  للق ات و،يقاد  اسقتصدا  الفكاهقة العدوانيقة 

وسقو  التكيقم. كمقا توسقط انصفقا  اسقتصدا  الفكاهقة المعق،،  للق ات العالققة بقين مع ق  

المكتئل، مما يشقير إلقى أن التفكيقر السقلبي المشقو  ققد  أنوا، التشوهات المعرفية والم،اج

يتداصا مد قدر  الفقرد علقى تبنقى ن قر  رو، الدعابقة والبهجقة فقي الحيقا  ممقا يقؤد  إلقى 

ارتفققا، أعققرا  اتكتئققال. وبالم ققا توسققطت الفكاهققة الها،مققة للقق ات فققي ربققط التقق  ير 

دا  الفكاهققة كاسققتراتيجية اتجتمققاعى للتشققوهات المعرفيققة باتكتئققال، بحيققث يمكققن اسققتص

 للتعاما مد التفكير المشو .

بفحقص دور التشقوهات  Acharya & Relojo (2017)في حقين قامقت دراسقة        

المعرفية والترابط امبو  في أعقرا  اتكتئقال بقين الق كور البقالاين. تكونقت العينقة مقن 

واتنشققااا بققالصطر ولققو  ( مراهقققاً  كققراً. أ هققرت النتققائج أن النقققد القق اتي والعجقق، 207ت

ال ات ارتبطت بشكا ايجابى ب كتئال المراهقين بينما ارتقبط بُعقد رعايقة امل فقي العالققة 

 بين الوالدين والطفا ارتباطاً سلبياً باكتئال المراهقين.

 Deluz; Sainsbury ;Hay ; Roekenes & Swin bourneبينمقا ققا          

لتكيم والتشوهات المعرفيقة لقد  البقالاين المصقابين بدراسة العالقة بين سو  ا  (2017)

بالسمنة المفرطقة. كمقا اهتمقت الدراسقة بفحقص مقا إ ا كقان المصقابون بالسقمنة المرلقية 

يصتلفون فيما يتعل  باإلدرا  المصتا عند مقارنته  بامفراد  و  الو،ن الطبيعى عندما تق  

( مصاباً بالسمنة 02( مشاركاً ت222تالتحك  في الحالة الصحية العقلية. تكونت العينة من 

(  و و،ن طبيعققى. اسققتصدمت الدراسققة عققد  أدوات مققن أهمهققا2 اسققتبيان 00المرلققية و ت

التشوهات المعرفية، واستبيان للكتئال، ومقياس القل  والتوتر، واتسقتبيان القديموغرافى 

د  كفايقة والسرير . أ هر المشاركون المصابون بالسمنة المرلية درجات أعلى في تعق

مصططققاً لسققو  التكيققم واسققتبيان التشققوهات  20لققبط الققنفس  اتنلققباط القق اتي( مققن 
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المعرفيققة مقارنققة بالمشققاركين  و  الققو،ن الطبيعققى. كمققا أ هققر المشققاركون المصققابون 

بالسققمنة المفرطققة قلقققاً شققديداً أك ققر مققن المشققاركين  و  الققو،ن الطبيعققى. بينمققا لقق  ت هققر 

اققق،  فقققي اتدرا  المصتقققا و يفيقققاً بقققين المشقققاركين. اقترحقققت النتقققائج اصتالفقققات  ات م

الدراسة أنة من المحتما أن يكون اتدرا  المصتا ال   يقدمة امفقراد المصقابون بالسقمنة 

 المرلية مرتبطاً بصحته  العقلية الفردية وليس بو،نه .

اللية باستكشققام التقق  ير الٌمعققدا لالسققتق Fischback (2018)وقامققت دراسققة          

المعرفية على العالقة بين التشوهات المعرفيقة وسقلوكيات الشقبال الجانحقة. تكونقت عينقة 

( مراهقاً من مرف  عالج داصلى. أ هرت التحليالت ارتباط التشوهات 244الدراسة من ت

المعرفية والسلوكيات الجانحة. بينما ل  تكشم النتائج أن اتستقاللية المعرفيقة أ قرت علقى 

ن التشقوهات المعرفيقة والسقلوكيات الجانحقة. وأوصقت الدراسقة ببحقث امسقبال العالقة بي

 المحتملة والتفسيرات البديلة للنتائج التي ل  تكن متوافقة مد التوقعات.

( التعققرم علققى 2722وهققدفت دراسققة شققير  مسققعد حلققي  وهققان  أحمققد أحمققد ت         

عية لد  طلبة جامعة ال،ققا،ي ، كمقا العالقة بين التشوهات المعرفية وتقدير ال ات اتجتما

هدم إلى التعرم على الفروا في كا من التشوهات المعرفيقة وتققدير الق ات اتجتماعيقة 

تبعاً لمتايرات تالنو، والفرقة الدراسية(، كما سعى البحقث التعقرم علقى معقدتت انتشقار 

بققاً بواقققد ( طال227التشققوهات المعرفيققة بققين طلبققة الجامعققة. وتكونققت عينققة البحققث مققن ت

( سنة. وأسفرت أه  النتقائج أنقة 27أن ى(، وقد بل  متوسط أعماره  ت 242 كر، و 222ت

ت يوجققد فققروا دالققة إحصققائياً بققين متوسققطى درجققات القق كور واإلنققاث فققي كققا مققن أبعققاد 

التشوهات المعرفية وتقدير ال ات اتجتماعية لد  عينة البحقث. وأنقة ت توجقد فقروا دالقة 

توسققطى درجققات طققالل الفرقققة امولققى وطققالل الفرقققة الرابعققة فققي أبعققاد إحصققائياً بققين م

فققدان اممقا(، -المقارنقات ال المقة-اتستنتاج التعسقفى-التشوهات المعرفية تالتفكير ال نائى

بينمققا توجققد فققروا دالققة إحصققائياً بققين متوسققطى درجققات طققالل الفرقققة امولققى وطققالل 

اتسققتدتا -المبالاققة-فيققة تالتمركقق، حققوا القق اتالفرقققة الرابعققة فققي أبعققاد التشققوهات المعر



   

الدرجة الكلية( لصالح طقالل الفرققة امولقى. كمقا توصقلت نتقائج البحقث -التعمي -العاطفى

إلى أن هنا  مستويات متباينة مبعاد التشقوهات المعرفيقة. كمقا يمكقن التنبقؤ بتققدير الق ات 

 ية لديه .اتجتماعية لد  طالل الجامعة من أبعاد التشوهات المعرف

( فهققدم الكشققم عققن 2722أمققا عبققد الققرحمن بققن دربققا  موسققى ال،هرانققى ت        

مقدار القيمة التنبؤية لكالً من التشوهات المعرفية والمرونة العقلية والقوعي اتنفعقالى 

والصالبة النفسية للتنبؤ بقل  التصور المعرفى لد  طالل المرحلقة الجامعيقة. شقملت 

( طالبقققاً جامعيقققاً ممقققن يدرسقققون بكليقققة ا دال والعلقققو  204ة تعينقققة الدراسقققة الفعليققق

اإلنسقانية بجامعققة الملق  عبققد الع،يق،. أشققارت نتقائج البحققث إلقى أنققة يمكقن تفسققير مققا 

( من التباين على متاير قل  التصور المعرفى لقد  طقالل المرحلقة %4002يقارل ت

ة العقليققة والققوعي الجامعيققة، و لقق  بمعرفققة متايققرات التشققوهات المعرفيققة والمرونقق

 اتنفعالى والصالبة النفسية.

فحقص مقا إ ا كانقت السقمات اإليجابيقة م قا  Ramsey (2019)هقدفت دراسقة          

اتمتنان والتسامح يمكن أن تصفم من ع قار الصقدمة علقى اتكتئقال والتشقوهات المعرفيقة 

أ هققر كققا مققن  ودعقق  العالقققات المتصققور  بققين امقققران فققي مرحلققة المراهقققة المتقق صر .

اتمتنان والتسامح أنهما وسيطان للعالقة بين الصدمة والتشقوهات المعرفيقة والعالققة بقين 

الصدمة واتكتئال تسيما في مجاتت الصدمات الجسدية والعاطفيقة. كمقا أكقدت الدراسقة 

أن امفراد القادرون على مسقامحة أنفسقه  ترتكقابه  أفعقاا صاطئقة هق  أك قر عرلقة من 

أك ر صحة من الناحية العاطفية وي هرون مؤشرات أققا لالكتئقال. ومقد  لق ، لق  يكونوا 

 ي هر أن مسامحة ا صرين هي وسيط في أ  من النما ج.

( فقامقت بالكشقم عقن 2727أما دراسة رانيا وليد الجرا، وفوا، أيقول المقومنى ت        

الدراسققة مققن  مسققتو  التشققوهات المعرفيققة لققد  طلبققة جامعققة اليرمققو . وتكونققت عينققة

( طالباً وطالبة اصتيروا بالطريقة العشوائية من جميقد الكليقات العلميقة واإلنسقانية. 2002ت
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بعقد التحقق   (Roberts,2015)واستصد  الباح ان مقياس التشوهات المعرفية لروبيرت 

مققن صصائصققة السيكومترية.أشققارت نتققائج الدراسققة إلققى أن مسققتو  التشققوهات المعرفيققة 

علققى الدرجققة الكليققة وامبعققاد، وأشققارت النتققائج إلققى وجققود فققروا دالققة كققان متوسققطاً 

إحصائياً تعق،  م قر النقو، فقي اتجقا  الق كور، ووجقود فقروا دالقة إحصقائياً تعق،  م قر 

المعقدا التراكمققى لصقالح المسققتو  المقبقوا، وأشققارت إلقى عققد  وجقود فققروا  ات دتلققة 

 إحصائية تع،  م ر الكلية والسنة الدراسية.

( الكشقم عقن إسقها  كقا مقن التفكيقر 2727وهدفت دراسة رلا ربيد عبد الحلي  ت       

اتسققتراتيجى والتشققوهات المعرفيققة فققي التنبققؤ باتصققا  القققرار، كمققا هققدفت معرفققة مسققتو  

التشوهات المعرفية، والكشم عن الفروا في النو، والتصصص وتفاعالتهما فقي كقا مقن 

لمعرفيقققة واتصقققا  الققققرار. و لققق  علقققى عينقققة تكونقققت التفكيقققر اتسقققتراتيجي والتشقققوهات ا

( طالبققاً وطالبققة مققن الطققالل المتوقققد تصقرجه  بجامهققة المنيققا، وقققد ُطبقق  علققيه  477مقنت

مقياس التفكير اتستراتيجي، ومقياس التشوهات المعرفية، ومقيقاس اتصقا  الققرار. وكانقت 

ا مقن التفكيقر اتسقتراتيجي أه  نتائج البحث هي إمكانية التنبؤ باتصا  الققرار فقي لقو  كق

( فقي التنبقؤ باتصقا  الققرار. وكشقفت عقن %42والتشوهات المعرفية حيقث يسقهما بنسقبة ت

مستو  متوسط في جميد أبعاد مقياس التشوهات المعرفيقة والدرجقة الكليقة لقة ماعقدا بُعقد 

ن التفكيققر ال نققائى القق   جققا  مرتفعققاً لققد  عينققة البحققث.  ووجققود فققروا دالققة إحصققائياً بققي

القق كور وامنققاث فققي جميققد أبعققاد مقيققاس التشققوهات المعرفيققة والدرجققة الكليققة فققي اتجققا  

ال كور. وفروا غير دالة إحصائياً بين طالل التصصص العلمى وامدبى فقي جميقد أبعقاد 

 التشوهات المعرفية والدرجة الكلية لة.

دراسقة  Moral-Jimenez & Gonzalez-saez (2020)فقي حقين هقدم         

لعالقققة بققين التشققوهات المعرفيققة واسققتراتيجيات المواجهققة لققد  عينققة مققن الشققبال  و  ا

، وجقرد امفكقار التلققائى (CDE)اتعتماد العاطفى. ت  تطبي  استبيان اتعتمقاد العقاطفى 

(IPA) واستبيان المواجهة ،(COPE-28) أشارت النتائج أن الشبال ال ين يعانون مقن .



   

ات معرفيقة مميق،  مقد تشقوهات معرفيقة واسقتراتيجيات مواكبقة التبعية العاطفية لديه  سم

 تؤيد تصوره  التفاللى للعالقة العاطفية التبعية.

( ببحققث يهققدم معرفققة 2722وقققا  إبققراهي  سققيد أحمققد والسققيد شققبراو  أحمققد ت        

مسققتو  التشققوهات المعرفيققة لققد  طققالل الجامعققة، وعالقتهققا بكققا مققن القلقق  اتجتمققاعى 

نترنققت، وإمكانيققة التنبققؤ بهمققا مققن صققالا التشققوهات المعرفيققة، وكقق ل  اصتبققار وإدمققان ات

الققدور الوسققيط للقلقق  اتجتمققاعى بققين التشققوهات المعرفيققة وإدمققان اتنترنققت، و لقق  علققى 

( طالبققاً مققن طققالل كليققة التربيققة جامعققة ام،هققر، وأسققتصدمت 207عينققة تكونققت مققن ت

القلق  اتجتمقاعى ومقيقاس إدمقان اتنترنقت. الدراسة مقياس التشوهات المعرفيقة ومقيقاس 

وأسققفرت نتققائج البحققث عققن ارتفققا، مسققتو  التشققوهات المعرفيققة لققد  طققالل الجامعققة 

،ووجققود عالقققة إيجابيققة بققين التشققوهات المعرفيققة وكققا مققن القلقق  اتجتمققاعى وإدمققان 

معرفيقة اتنترنت مد إمكانية التنبؤ بهما مقن صقالا التشقوهات المعرفيقة، وأن التشقوهات ال

التهوين الق اتي( هقي امك قر إسقهاماً فقي التنبقؤ بقالقل  -التعمي  ال،ائد-تالتفسيرات الشصصية

التهقوين -التعمقي  ال،ائقد-التفكيقر ال نقائى–اتجتماعى، كما أن التشوهات تالتجريد اتنتقائى 

ت التفسيرات الشصصية( هي امك ر إسقهاماً فقي التنبقؤ بكدمقان اتنترنت،كمقا أ هقر-ال اتي

 النتائج الدور الوسيط للقل  اتجتماعى بين التشوهات المعرفية وإدمان اتنترنت.

( معرفقققة مقققد  إسقققها  التشقققوهات 2722وهقققدفت دراسقققة أحمقققد حسقققين الشقققافعى ت      

المعرفيقة فقي التنبقؤ بالقطرال صقور  الجسق  لققد  عينقة مقن طلبقة الجامعقة، وهقا تققؤ ر 

كليقات ن رية كليقة عمليقة( فقي العالققة –حلر ريم -المتايرات الديموغرافية ت كر أن ى

 12( طالبققاً وطالبققة ت212بققين التشققوهات المعرفيققة وصققور  الجسقق . تكونققت العينققة مققن ت

(. اسقتصدمت الدراسقة مقيقاس التشقوهات 27،22إناث( بمتوسط عمقر  ققدر  ت 04- كور

ة بقين المعرفية ومقياس الطرال صور  الجس . وقد أ هرت النتائج وجود ارتباطات دال

التشوهات المعرفية والطرال صور  الجس . كما أرتبط "التجريد اتنتققائى" ك حقد أبعقاد 
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التشو  المعرفى مد التقيي  السلبي مجق،ا  الجسق  وعقد  الرلقا عقن الم هقر العقا  للجسق  

والدرجة الكلية تلطرال صور  الجس . كما أرتبط " التعمي  ال،ائقد" ك حقد أبعقاد التشقو  

التقيي  السلبي مج،ا  الجس  وعد  الرلا عن الم هر العقا  للجسق  والسقلو  المعرفى مد 

التجنبى للمواقم اتجتماعية والدرجة الكلية تلقطرال صقور  الجسق . وفقى المقابقا، لق  

يرتبط بعدا الكمالية ولقو  الق ات وا صقرين بق   مقن أبعقاد مقيقاس صقور  الجسق  بصقور  

 دالة إحصائياً.

( ببحقث هقدم إلقى 2722ن مي حسين المعال وعمقر عطقا اللقة علقى تفي حين قا         

التعققرم علققى مسققتو  التشققوهات المعرفيققة وإعاقققة القق ات لققد  طلبققة جامعققة عا البيققت 

بققامردن، وقققدر  التشققوهات المعرفيققة علققى التنبققؤ باإلعاقققة ال اتيققة، والكشققم عققن وجققود 

ة و التفاعقا بينهمقا. و لق  علقى فروا في مستو  إعاقة ال ات تبعاً لمتاير  النقو، والكليق

( طالبققاً وطالبققة مققن جامعققة عا البيققت. تقق  اسققتصدا  مقيققاس إعاقققة 442عينققة تكونققت مققن ت

، ومقيققاس التشققوهات المعرفيققة (Jones & Rhodewalt,1982)القق ات الُمعققد مققن 

. وققد توصقلت النتقائج إلقى أن مسقتو  إعاققة  (Salah al-Din,2015)الُمعقد مقن قبقا 

وهات المعرفية كان متوسطاً، وأولحت أن التشقوهات المعرفيقة سقاهمت فقي ال ات والتش

( من إعاقة ال ات، كما أشارت إلى وجقود فقروا دالقة إحصقائياً %24.2تفسير ما نسبتة ت

في مسقتو  إعاققة الق ات تعق،  إلقى متايقر النقو، فقي اتجقا  الق كور، وفقروا تبعقاً للكليقة 

 للتفاعا بين النو، والكلية.لصالح الكليات اإلنسانية، وفروا تبعاً 
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لميوا اتنتحاريققة حيققث تقق  تناولققة بمعققان ووجهققات ن ققر تتنققو، المفققاهي  الصاصققة بققا     

، فمققن البققاح ين مققن يهققت  بمفهققو  اتنتحققار ومققنه  مققن يتنققاوا الميققوا اتنتحاريققة، مصتلفققة

القق ات اتنتحققار  وغيققر  لسققلوكيات اتنتحاريققة، والققبع  يهققت  بالتفرقققة بققين إيقق ا وا

 اتنتحار ، وفيما يلي أه  ه   التعريفات2



   

، وهو شعور يصاحل انتبا  الفقرد وإهتمامقة بمولقو، مقا، ويقتقرل الميلأوتً تعريم   -

مقن حيقث مقد  ك يراً من اتتجقا ، وأن اتتجقا  أك قر عموميقة مقن الميقا وتصتلقم الميقوا 

اإلستمرارية، فقد يكون هنا  ميالً طارئقاً ولكقن سقرعان مقا ينصقرم عنقة الفقرد، وهنقا  

ميققوا تسققتمر معققة لفتققر  طويلققة مققن القق،من، وبققدايات الميققوا ت هققر فققي مرحلققة الطفولققة 

المت صر  ولكنها تتلح وتتحدد فقي المراهققة مصقاحبة للنمقو العقلقى الق   يحقققة المراهق  

 ( .242ل 2 2774فى، تعال  الدين كفا

( ب نة  اهر  اجتماعية ومشقكلة نفسقية 4222770فتعرفة بوسنة عبد الوافى ت االنتحارأما  -

تجعا الفرد ي،ه  روحة بسبل عج،  عن مواجهة الواقد، أو لفشا شصصى في المشقكالت 

الطارئة، أو ي س لعد  القدر  على التكيم مد ال روم الطارئقة المسقتجد  والمفاجئقة، وهقو 

 فعا قتا ال ات بطريقة غالباً ما تكون شعورية، باعتبار الموت وسيلة أو نهاية.

كما أنة القيا  بفعا يؤد  إلى الموت بار  إنها  حيا  الفرد أو التصلص مقن بعق        

 . (Paterson,2008:8)اممور م ا تصفيم امل ، وال   يعتقد أنة يحققة بالموت 

ب نهقا ن،عقة الفقرد نحقو  الميدول االنتحاريدة( فيعقرم 2222772أما عبد الحفي  معوشة ت-

اتنتحار، ويمكن التعرم عليها من صالا مد  رغبة الفرد في اتنتحقار، ومقد  اسقتعداد  

للمرور بالفعا اتنتحقار ، إلقى جانقل معرفقة مقد  مقاومتقة للتفكيقر فقي اتنتحقار.  وهقو 

ر المسقببة المتعلققة بالمكونقات سلو  يهدم إلى تدمير ال ات، ولة العديد من عوامقا الصطق

 . (Yoo,2011)اتجتماعية والبيوكيميائية والنفسية وحتى السياسية 

كما يشير اتنتحقار إلقى عمقا متعمقد إلنهقا  حيقا  المقر ، أمقا مصقطلح السقلوكيات         

اتنتحاريققة فيشققير إلققى أفكققار اتنتحققار، ومحاولققة اتنتحققار، والتصطققيط لالنتحققار. وتشققير 

نتحار إلى أك ر من مجرد أفكار فهى تعد طريقة أك ر نشاطاً للتنفي ، حيقث تشقما صطط ات

. وكق ل  تقر  سقالمة عطيقة عبقد  (Zayas,2011:19)على سلو  عقلى وماد  للفعا 

( اتنتحار ب نة الفعقا العمقد  المقؤد  إلقى إنهقا  2270 2722اللة ورأم اللة بوشعراية ت
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الحيا  نتيجة لعد  أسبال تتم ا في دوافقد الفقرد العدائيقة  حيا  الفرد  اتياً، وهو مشكلة تهدد

تجا   اتة، وفقدان امما وتلصي  السلبيات، أو نتيجة شعور  بالنب  اتجتمقاعى، ويعقد هق ا 

 الفعا فردياً رغ  أنة ي ص  طابعاً اجتماعياً.

 الققدين وحسققا  أبوناهيققة محمققد الققدين وصققال، الفتققا، عبققد ربحققى محمققدويتفقق         

 نحقو وميولقة الفقرد ن،عقة ب نهقا اتنتحاريقة الميقوا تعريقم فقي (2727ت عق،ل مودمح

 معرفتهقا يمكقن والتقي تقراود ، التي السلبية اتنتحارية امفكار في تكمن والتي اتنتحار

ً  قدرتقة ومققد  لالنتحقار والتصطقيط الرغبققة صقالا مقن  بسققبل اتنتحقار، تنفيق  علققى فعليقا

ً  أو ع،يققق، فققققدان  أو امسقققرية أو النفسقققية اللقققاوط مقققن أو محققق،ن واققققد مقققن هربقققا

 بال نل. والشعور القيمة انعدا  بسبل أو اتقتصادية أو اتجتماعية

( اتنتحار ب نة ولد حداً للحيا  بقتلها عمقداً 24222727ويعرم محمد قاعد ،ايد ت       

ر  نتيجققة للققاوط نفسققية واجتماعيققة لقق  يسققتطد الفققرد تحملهققا. كمققا يقق كر يحيققي بققن مبققا

( الميقوا اتنتحاريقة ب نهقا هقي كقا فعقا أو 21422727صطاطبة وأحمد بقن سقعد امحمقدت

أفعاا يقو  بها صاحبها لقتا نفسة بنفسة، وإنها  حياتة نتيجة هق   امفعقاا، ويُعرفهقا ب نهقا 

هي كا فعا أو أفعقاا يققو  ب نقة ققرار ي صق   شقصص مقن أجقا إنهقا  حياتقة. ويتفق  معهق  

( ب ن الميوا اتنتحارية هي ن،عة الفرد إلستسقالمة 21022722تمؤيد إسماعيا جرجس 

لمجموعة من امفكار اإلنفعالية السلبية التي تدفعة للقيا  ب غرل قرار يتصق   إلنهقا  حياتقة 

 مسبال مصتلفة.

أنهقققا جميعقققاً اتفققققت جوهريقققاً فقققي معنقققى الميقققوا  يت دددن مدددن التعريفدددات السدددابقة       

رد للققتصلص مققن حياتققة، ولكنهققا اصتلفققت فققي تحديققد امسققبال اتنتحاريققة أنهققا ن،عققة الفقق

والعوامققا، فمققنه  مققن يققر  أنهققا نتيجققة دوافققد الفققرد العدائيققة تجققا   اتققة أوفقققدان اممققا 

ً  أو ع،يق، فقدان بسبلأوتلصي  للسلبيات التي مر بها، أو   مقن أو محق،ن واققد مقن هربقا

 القيمقققة انعقققدا  بسقققبل أو اديةاتقتصققق أو اتجتماعيقققة أو امسقققرية أو النفسقققية اللقققاوط

ن،عقة الفقرد للقتصلص على أنها2 وبذلك تحدد الباحثة الميول االنتحارية  بال نل. والشعور



   

اتجقا  الفقرد نحقو الحيقا  والمقوت نتيجقة صقرا،  صالا من معرفتها يمكن والتي من حياتة

ة فققي داصلققي لديققة وتفكيققر  فققي املقق  النفسققي القق   يشققعر بققة، ويقققو  بققالتعبير عققن رغبتقق

والتالققل علققى حققاج، الصققوم الاريقق،  مققن المققوت، والبققد  فققي  ،الققتصلص مققن حياتققة

بالدرجققة التققي  وتتحدددد  جرائيددا ،التصطققيط واصتيققار الوسققيلة وكققا تفاصققيا هقق ا اتنتحققار

يحصققا عليهققا المفحققوص فققي مقيققاس الميققوا اتنتحاريققة تإعققداد الباح ققة( والقق   يتلققمن 

 تحار،الرغبة في اتنتحار،الرغبة في اتنتحار. ال ة أبعاد ه 2التفكيروتصور اتن

 العالمات التحذيرية للميول االنتحارية:

تشير من مة الصحة العالمية أن ال ين يتحد ون عن اتنتحار ه  في  ل  يسعون إلى       

طلل المساعد  والمساند  اتجتماعية، فعقدد كبيقر ممقن يفكقرون فقي اتنتحقار يعقانون مقن 

والياس ويشعرون أنة ت يوجد صيار عصر. ومع   حاتت اتنتحار يسبقها  القل  واتكتئال

عالمات تح يرية سوا  لف ية أو سلوكية ومن اللرور  التنبؤ بهق   العالمقات التح يريقة 

والكشققققققم عققققققن الميققققققوا اتنتحاريققققققة لققققققديه  حتققققققى يسققققققتطيد ا صققققققرين مسققققققاندته  

(WHO,2014:14-29) . 

 عوامل الخطر الخا ه باالنتحار:

على الرغ  من  بوت الصقلة بقين اتنتحقار واتلقطرابات النفسقية تصاصقة اتكتئقال        

واتلققطرابات الناجمققة عققن تعققاطي الكحققوا( فققي البلققدان المرتفعققة الققدصا، فققكن ك يققراً مققن 

حاتت اتنتحار تحدث باندفا، في لح ات ام،مة عندما تنهار قدر  المر  على التعاما مقد 

 المشاكا المالية، أو اتنفصاا أو الطالا أو ا ت  واممرا  الم،منة.لاوط الحيا ، م ا 

وباإللققافة إلققى  لقق ،  مققة صققلة قويققة بققين الن،اعققات والكققوارث والعنققم وسققو         

المعاملة أو فققد امحبقة والشقعور بالع،لقة بالسقلو  اتنتحقار . وترتفقد معقدتت اتنتحقار 

مقن التمييق، م قا الالجئقين والمهقاجرين؛ والشقعول ك ل  بين الفئات اللعيفة التقي تعقاني 

امصقققلية؛ والم ليقققات والم ليقققين وم،دوجقققي الميقققا الجنسقققي وماقققاير  الهويقققة الجنسقققانية 
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وحاملي صقفات الجنسقين؛ والسقجنا . بيقد أن أققو  عامقا ي،يقد مقن احتمقاا اتنتحقار هقو 

اإلقققققققدا  علققققققى محاولققققققة انتحققققققار مققققققن قبققققققا تموقققققققد من مققققققة الصققققققحة العالميققققققة 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide.) 

قائمددة لعوامددل الخطددر الخا ددة باالنتحددار وفقدداً  Franklin (2017:189)ويعددرض 

 بعض المنظمات العالمية، وهى كالتالى:

وققد حقددت أك قر :  (AAS,2015)الرابطة األمريكيدة لعلدم االنتحدار )للكبدار(   -1

اوط الحيا  والصسائر الفعلية م قا صسقار  عاطفيقة أو من عالمة تح يرية منها ل

 اكاديمية ، ومحاوتت اتنتحار السابقة.

وققد حقددت أك قر :  (ASS,2015)الرابطة األمريكية لعلم االنتحار )للشباب(   -2

 من عالمة تح ير منها لاوط الحيا  ،والصسائر الفعلية.

عوامقا الصطقر  حقدوث:  (AFSP,2015)المؤسسة األمريكية لمندع االنتحدار  -3

فققي اتكتئققال ،الفصققا ، الققطرال  نققائى القطققل، الققطرال الشصصققية، انتحققار 

عصققرين، سققهولة الوصققوا للوسققائا ،تققاريت عائلى،اعتققدا  فققي الطفولققة، محاولققة 

 انتحار سابقة.

حققددت عوامققا الصطققر فققي :  (CDC,2015)مراكد  السدديطرة علددى األمددراض  -4

ملة الطفولة، محاولة انتحقار سقابقة، وجود تاريت عائلى من اتنتحار أو سو  معا

الققطرال نفسققى ،تعققاطى مصققدرات ،يقق س ،ميققوا انتحاريققة، معتقققد دينققى بقق ن 

 اتنتحار مشرم، ع،لة اجتماعية ،مر  جسد  ،وصمة عار.

حقددت عوامقا الصطقر فقي :  (NIMH,2015)المعهد الوطنى لل دحة العقليدة  -5

ائلى،تعققاطى مصققدرات، اتلققطرابات العقلية،ومحاولققة انتحققار سققابقة، تققاريت ع

 توافر وسائا اتنتحار في المن،ا، الع،لة بسبل السجن.



   

حقددت عوامقا صطقر اتنتحقار فقي :  (WHO,2015)منظمة ال حة العالميدة  -5

اتكتئال ،تعاطى المصدرات ،أل  جسد  م،من ،عنقم وكقوارث، سقو  معاملقة ، 

 صسار  ،العنصرية، الع،لة والسجن، محاولة انتحار سابقة.

ن صالا العر  الساب  يتبين أن الميوا اتنتحارية أو اتنتحار مس لة معقد  نسقبياً، م     

حيث توجد صعوبة في تحديد سبل بعينة يؤد  إلية، وقد تعقود إلقى تلقافر مجموعقة مقن 

العواما؛ سوا  الصاصة بالفرد أو المحيط الصاص بقة، وبتعقدد امسقبال تعقددت التوجهقات 

 له   ال اهر .العلمية والن رية المفسر  

 النظريات المفسرة للميول االنتحارية:

 : Durkheim (1897)النظرية االجتماعية -1

ويعتبر أميا دوركاي  إلى حد كبير أوا من تناوا المفهقو  الن قر  لالنتحقار، حيقث        

قا  بالكشم عن العالقة بين التن ي  اتجتماعى واتنتحار، وقد ربط ن ريتة ب ربعة أنقوا، 

لفة مقن اتنتحقار تعكقس جوانقل التكامقا والتن قي  لتجقارل الفقرد فقي المجتمقد وهقي2 مصت

اإلي ار ، وال ر ، وامنومى، والقدو . اتنتحار اإلي ار  يشير إلى اتندماج المفرط فقي 

المجتمد ويشعر فية الفرد أنة حين يلحى بحياتة عن طري  اتنتحار فهو يلحى بحياتقة 

رين. أمققا اتنتحققار القق ر 2 فيتعلقق  بتن ققي  غيققر كققام، حيققث مققن أجققا الواجققل تجققا  ا صقق

يشعر الفرد باترتبا  فيما يتعل  بالقواعد المجتمعية، وعد  الفهق  يقؤد  إلقى صيبقة اممقا. 

واتنتحار امنومى2 في هر عند امفقراد الق ين ت ينقدمجون بشقكا كقام مقد المجتمقد ، أ  

تحار القدو 2 فهق ا علقى العكقس تمامقاً مقن حينما يكون اتندماج اتجتماعى لعيم. واتن

اتنتحار الفولو ، حيث نجد امفراد يشعرون ب ن المسقتقبا م لق ، ويعقانون مقن القسقو  

وكبت الرغبات والعواطم بالقو  والعنم، مما يولد القهر والحقد، وتوليقد أفكقار سقوداوية 

ن محمقد أبوناهيقة تؤد  باللقرور  إلقى اتنتحقار تمحمقد ربحقى عبقد الفتقا، وصقال، القدي

 (.24722727وحسا  الدين محمود ع،ل، 
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فاإلنتحار ليس فعقا فقرد منعق،ا وإنمقا فعقا فقرد  Durkheimوطبقاً لوجهة ن ر         

في مجتمد. وطبقاً له ا المن ور فقكن الفقرد سقوا  ارتكقل اتنتحقار أو لق  يرتكبقة، فقكن مقا 

ا إ ا كققان متوافقققاً معققة، أو فيققة يحققدد  لقق  إلققى درجققة كبيققر  هققو تكيققم الفققرد للمجتمققد، مقق

 (.204-20222770أحداث تلاط علية لياادر  بقتا نفسة تقاس  حسين صالح، 

 نظرية التحليل النفسى:-2

وققققد   Intrapsychicاتنتحقققار  قققاهر  نفسقققية داصليقققة  Freud(1956)اعتبقققر       

، ويتلقمن تفسيراتة للسلو  اتنتحقار  علقى افتقرا  أساسقى يكمقن فقي التكقوين النفسقى

غري،تين متصارعتين، هما غري،  الحيا  وغريق،  المقوت، حيقث أن امولقى هقي مصقدر 

كا فعا صالا ومصدر السلو  البنقا ، وامعمقاا اإليجابيقة لمواصقلة الحيقا ، بينمقا ال انيقة 

هي مصدر كا فعا تدمير  وكا سلو  عدوانى. وقد سل  فرويد بالبة غري،  الموت فقي 

د  من ميوا عدوانية، فترتد الكراهية والعدوان إلقى امنقا، ولق ل  فهقو النهاية بفلا ما تول

يققر  أن اتنتحققار غالبققاً مققا يكققون حصققيلة منطقيققة للمققر  السققوداو . فيشققير فرويققد أن 

امفراد ت يمتلكون الققدر  أو الكفايقة النفسقية علقى أن يمارسقوا العنقم لقد غريق،  الحيقا  

  ه ا يقتلقون أيلقاً مولقوعاً توحقدوا فيقة. فعنقدما يفققد بقتله  منفسه ، ما ل  يكونوا بعمله

الشصص إنساناً معيناً كان قد توحد فية ويحما لقة تناقلقاً وجقدانيا تأ  حقل وكقر  فقي عن 

واحد( فكن العدوان سيتجة إلى داصا ه ا الشصص. فك ا كانت هق   المشقاعر مهلكقة وقاتلقة 

عقن اتنتحقار بوصقفة  (Fenickel,1969)بما يكفي، فكنة سيرتكل اتنتحار بينما بعبقر 

انقالبققاً للسققادية لققد الشققصص نفسققة وصاصققة فققي انتحققار مققري  اتكتئققال. وهقق ا الققرأ  

يكون من وجهة ن ر امنا امعلى، حيث يتحقق  فقى اتنتحقار اتكتئقابى القرأ  القائقا بق ن 

امنقا ما من أحد يقتا نفسة، ما ل  يسب  لة أن انتو  قتا شصص عصر. أما من وجهقة ن قر 

فاتنتحار يعبر عن الحقيقة التي مؤداها أن التقوتر الشقنيد الق   يولقد  لقاط امنقا امعلقى 

أصقبح ت يحتمقا، كمقا أن امنقا تقر  نفسقها وققد تصلقت امنقا امعلقى عنهقا، ومقن  ق  تسقل  



   

؛ مؤيقققد إسقققماعيا جقققرجس، 2202 2772نفسقققها للمقققوت تهشقققا  عبقققد الحميقققد محمقققود،

21422722.) 

 ر:نظرية ميننج-3

وقد بنى كارا ميننجقر ن ريتقة علقى تصقورات فرويقد وأصقدر كتابقة اإلنسقان لقد        

، أو "قتقا “ Retroflexed Murderنفسقة، وأولقح فيقة أن اتنتحقار هقو "قتقا مرتقد 

، نتيجققة لالققل المنتحققر مققن شققصص عصققر فيقققو  “ Inverted Homicideمقلققول 

 ً لنفسقة علقى وجقود هق ا العقدوان بداصلقة  بتحويا ه ا الالل إلى داصلة أو أنة ينتحر عقابقا

 نحو ه ا الشصص. وقد قس  ميننجر العدوان في اتنتحار إلى  ال ة عناصر، هي كالتالى2

 أوت2ً رغبة الشصص أن يقتا.-

  انيا2ً رغبتة في أن يُقتا.-

 (2240 2727 ال ا2ً رغبتة في أن يموت. تمحمد قاعد ،ايد، 

 : Aaron Beck (1979)النظرية المعرفية -4

ن ريققات اليقق س وال ققالوث المعرفققى السققلبي2 حيققث اعتبققرت أن اتكتئققال واتنتحققار       

لهما نفس البنا  المعرفقى، ويعبقران عقن مجموعقة مقن امفكقار غيقر المعلنقة تعطقى للفقرد 

ن ر  سلبية تجا  الحيا  والمجتمد. ويت لم ه ا ال الوث المعرفى من  ال ة عناصر معرفية 

علققى أن ين ققر إلققى نفسققة ،ومسققتقبلة ،وتجاربققة بطريقققة صاصققة ،فالمكتئققل  تحققث المتعققالج

ين ر إلى نفسة ن ر  سقلبية ،معتققداً أنقة شقصص غيقر مرغقول فيقة ،وعقدي  القيمقة بسقبل 

صلا نفسى ،أو أصالقى أو جسد  في نفسة،ويت لم العنصر ال قانى مقن  ميقا المكتئقل إلقى 

ال  يفققر  عليققة مطالققل ومصققاعل ت تفسققير تجاربققة بطريقققة سققلبية، فهققو يققر  أن العقق

تقهر،وت يمكن ت ليلها للوصقوا إلقى أهدافقة فقي الحيقا  ، أمقا العنصقر ال القث مقن ال قالوث 

المعرفى ،فهو الن قر  السقلبية إلقى المسقتقبا ،فالمكتئقل يتنبق  بق ن مصقاعبة الحاليقة سقوم 
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هية وحسا  الدين تستمر إلى ما ت نهايةتمحمد ربحى عبد الفتا، وصال، الدين محمد أبونا

 (.24222727محمود ع،ل، 

كمققا افتققر  بيقق  وجققود نمققو ج هرمققي يتلققمن معققارم سققطحية ،اصققر  ببنققا ات        

معرفية داصلية لتفسير ام ر المعرفقى لاللقطرابات الوجدانيقة، ونجقد فقي المسقتو  العميق  

عرفية تتكون من مصططات ومعتققدات الفقرد حقوا الق ات والعقال  والعالققات أن البنا ات الم

مققد ا صققرين، أمققا المسققتو  المتوسققط فهققو عمليققة حققا المشققكالت، والتققي تتلققمن تنميققة 

الشصص استجابات تكيفية للتالل على المواقم تالمشكلة(، وتتلقمن مكونقات معرفيقة م قا 

والتصطط.أمقققا المسقققتو  ال القققث فيتلقققمن تقيقققي  المشقققكلة، والبحقققث عقققن الحلقققوا البديلقققة، 

المصرجات المعرفيقة، وتعبقر عنهقا امفكقار التلقائيقة. وبنقا  عليقة فقكن امشقصاص المكتئبقون 

" قوية ونشيطة ، تعمقا  Associative networksيتصفون ب ن لديه  "شبكات ترابطية 

اتكتئقال ققد على ربقط الق كريات المتعلققة باتكتئقال مقد بعلقها ،ويحتمقا أن تكقون شقبكة 

تكونت لد  الفرد حينما تعر  لصبرات مبكر  متعلققة باتكتئقال ،أدت بقدورها إلقى إرسقا  

ه   الشبكة ،وحف ها في ال اكر ، ومن المحتما أن يكقون امشقصاص المكتئبقون بسقبل تلق  

الشبكات اتكتئابية أك ر انتباهاً وتركيق،اً علقى العوامقا الباع قة علقى اتكتئقال مقن حقوله  ، 

 & Rice;Haroldترسقا بققدورها الققى القق اكر  ممقا يقققو  الشققبكة اتكتئابيققة ويقدعمها و

Thapar,2002 ) ،242 -2242  2772؛ هشا  عبد الحميد محمود .) 

 النظرية الشخ ية النفسية:-5

 ,.Gauthier ; Zuromski ;Gitter ;Whitte; Cero ;Gordon etalققا        

صصققية النفسققية حققوا اتنتحققار وتعققر  الشققبال بدراسققة بعنققوان الن ريققة الش (2014)

لعنم ألعال الفيديو، وبينت ه   الن رية أن الفرد يصبح قادراً علقى تحمقا املق  والصقوم 

( 102المرتبطين باتنتحار من صالا التعود على المنبهات المؤلمة، وتكونقت العينقة مقن ت

يقم ملعقال الفيقديو والصقوم طالباً جامعياً ،وبينت نتائجها وجود عالقة بقين التعقر  العن

 من الموت،ووجود عالقة بين ألعال الفيديو العنيفة واتنتحار لد  الشبال.



   

أن مع قق  توكيققدات فرويققد وميننجققر بصصققوص اتنتحققار تددرى الباحثددة وممققا سققب         

تنصل على حالة فقدان شصص مه  لد  المنتحر، إ  أن المولو، المفقود سوا  كان فقي 

الققر يققؤد  دوراً جوهريققاً فققي اتنتحققار. كمققا اتفقققت مع قق  الن ريققات أن المالققى أو الح

اتنتحققار لققيس فعققا فققرد منعقق،ا وإنمققا فعققا فققرد فققي مجتمققد.  بينمققا ربققط أميققا دوركققاي  

ن ريتة ب ربعة أنوا، مصتلفة من اتنتحار تعكس جوانقل التكامقا والتن قي  لتجقارل الفقرد 

نومى، والقدو . أما ميننجر فقسق  العقدوان فقي في المجتمد وهي2 اإلي ار ، وال ر ، وام

اتنتحار إلى  ال ة عناصر هقي2 رغبقة الشقصص أن يقتقا، ورغبتقة فقي أن يُقتقا، ورغبتقة 

فقاعتبرت أن اتكتئقال واتنتحقار  Aaron Beckفقي أن يمقوت. أمقا الن ريقة المعرفيقة 

صقر معرفيقة تحقث لهما نفس البنا  المعرفى، ويت لم ه ا ال قالوث المعرفقى مقن  ال قة عنا

 المتعالج على أن ين ر إلى نفسة، ومستقبلة، وتجاربة بطريقة صاصة.

أما عن الدراسات السابقة الت  تناولت الميدول االنتحاريدة مدع متميدرات أخدرى، 

التقي هقدفت فحقص  Peak ; Nicole & Juszczak (2011)دراسقة  :ندذكر منهدا

اتنتحار م قا اتكتئقال واليق س والتفكيقر العالقة بين العل  المدر  والمتايرات المتعلقة ب

( بالااً مصقاباً باتكتئقال. اسقتصدمت 02اتنتحار . و ل  على عينة سريرية تكونت من ت

الدراسققة مقيققاس العققل  المققدر ، ومقققاييس التقريققر القق اتي لتقيققي  العققل  المققدر ، وشققد  

هرت النتائج أنة علقى اتكتئال والي س والدع  اتجتماعى المدر  والتفكير اتنتحار . أ 

الرغ  من أن العل  المدر  يبقدو أنقة مقرتبط بقالتفكير اتنتحقار  إت أن العقل  الملحقو  

ل  يرتبط بامفكار اتنتحاريقة التقي تتجقاو، اترتبقاط بقين التفكيقر اتنتحقار  واليق س. فققد 

لعديقد مقن كان الي س أحقد أققو  المتايقرات المتعلققة بقالتفكير اتنتحقار  عنقد القتحك  فقي ا

متايرات صطر اتنتحار. تؤكد نتائج الدراسة علقى أهميقة تقيقي  اليق س كعامقا صطقر كبيقر 

 تحتماا اتنتحار لد  امفراد المكتئبين.
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بقالتحقي  فقي ع قار العوامقا  Zheng & Wang (2014)فقي حقين قامقت دراسقة       

الصققينيين. تكونققت  اتجتماعيققة والنفسققية للميققوا اتنتحاريققة لققد  عينققة مققن طققالل الطققل

( منه  كان لقديه  ن،عقة انتحاريقة و لق  بُنقا  علقى اسقتطال، 40( طالباً ت047العينة من ت

رأ  شما الطالل من السنة امولى وحتى السنة الصامسة. اشارت النتائج أن أعلقى معقدا 

ميوا انتحاريقة كقان لطقالل السقنة الرابعقة يلقيه  طقالل السقنة الصامسقة، والسقنة امولقى، 

لسققنة ال ال ققة، والسققنة ال انيققة ويرجققد  لقق  إلققى العققل  امكققاديمى لديه .كقق ل  كققان لققد  وا

الطالبات والطالل غير الرالقيين عقن تصصصقه  معقدا أعلقى مقن الميقا إلقى اتنتحقار. 

كمقققا كقققان تسقققتراتيجيات المواجهقققة النالقققجة تققق  ير وققققائى علقققى اتنتحقققار. كمقققا كانقققت 

 ك ر أهمية للميا اتنتحار .اتنطوائية هي من عواما الصطر ام

بقالتحقي  فقي  Park; Hong; Jung; Kim & Hong (2017)واهتمت دراسقة        

اتنتشقققار واترتباطقققات واممقققرا  المصقققاحبة والميقققوا اتنتحاريقققة تسقققتصدا  املعقققال 

( شصصقاً مقن البقالاين 4722لد  عينة تكونقت مقن ت Problematic gamesاإلشكالية 

( شصصاً ممقن أكملقوا 2221مت الدراسة المقابلة التشصيصية،    ت  تقيي  تالكوريين. استصد

الصاصقة بالقطرال  DSM-5المقابالت من مستصدمى املعال اإلشكالية باستصدا  معايير 

ألعققال اتنترنققت. اشققارت النتققائج ارتبققاط اسققتصدا  اللعققل اإلشققكالية بشققكا كبيققر وإيجققابى 

د صطققور  هقق   المشققكلة مققد الفئققات امصققار سققناً بصطققط اتنتحققار، وأولققحت النتققائج ت،ايقق

ويعيشققون فققي منطقققة حلققرية. وأوصققت الدراسققة بلققرور  اسققتصدا  اسققتراتيجيات وقائيققة 

 تستصدا  املعال اإلشكالية وفحص الصحة العقلية لمدمنو ه   املعال.

 Mintao; Jiani ; Sisi ; Yingiie; Abdullah; Wenyuوهقدفت دراسقة        

et al., (2018) 2701تحديد عواما الصطر للميا اتنتحار  لد  عينقة تكونقت مقن ت )

( متايراً في التحليا أحقاد  20من امشصاص المصابون بالصر، في الصين. ت  حسال ت

المتايقر أهمهقق  البطالققة والققدصا المققنصف  وال قققة وتكققرار النوبققات والمسققببات المعديققة أو 

ر بالميققا اتنتحققار . أشققارت النتققائج أن البطالققة الهيكليققة والقلقق  واتكتئققال ووصققمة العققا



   

واتكتئال ووصمة العار من أه  عواما الصطر المستقلة المرتبطة بالميا اتنتحار  لقد  

 امشصاص المصابون بالصر، في الصين.

( فهدفت إلى التنبؤ بالعالقة بين كا من اتكتئقال 2722أما دراسة رشا ناجى محمد ت       

اريققة وبققين الققطرال التحققد  المعققار  لققد  عينققة مققن المققراهقين مققدمنى والميققوا اتنتح

( مراهق  تراوحقت أعمقاره  مقا بقين 477املعال اإللكترونية العنيفة. وتكونت العينة مقن ت

أن ى(. واسقتصدمت الدراسقة مقيقاس إدمقان  202 كر، و 222( سنة، مقسمة إلى ت24720ت

كتئققال، ومقيققاس احتماليققة اتنتحققار، ومقيققاس املعققال اإللكترونيققة العنيفققة، وقائمققة بيقق  لال

الطرال التحد  والعناد، واستمار  المستو  اتقتصاد  واتجتماعى. أشارت النتائج إلقى 

وجققود ارتبققاط موجققل وداا بققين كققا مققن اتكتئققال والميققوا اتنتحاريققة وبققين الققطرال 

نيفققة. كمققا أشققارت التحقد  المعققار  لققد  الق كور واإلنققاث مققدمنى املعققال اإللكترونيقة الع

النتائج إلى اسها  اتكتئال في التنبؤ بالقطرال التحقد  المعقار  لقد  المقراهقين مقدمنى 

(، والميقققوا اتنتحاريققة منفققرد  بنسقققبة %40املعققال اإللكترونيققة العنيفقققة منفققرداً بنسققبة ت

(. كما وجدت فقروا دالقة بقين الق كور واإلنقاث مقدمنى املعقال اإللكترونيقة العنيفقة %24ت

 في الطرال التحد  المعار  في اتجا  ال كور.

( الكشقم عقن 2722وهدفت دراسة سقالمة عطيقة عبقد اللقة ورأم اللقة بوشقعراية ت       

الميققوا اتنتحاريققة لققد  طققالل الجامعققة، وامسققبال المؤديققة لالنتحققار، و لقق  علققى عينققة 

وامقتصقاد بجامعقة  ( طالباً جامعياً من طالل كلية القانون وكليقة ا دال201تكونت من ت

عمقققر المصتقققار. اسقققتصدمت الدراسقققة مقيقققاس الميقققوا اتنتحاريقققة تإعقققداد2 معوشقققة عبقققد 

(، واستبيان امسقبال المؤديقة لالنتحقار مقن إعقداد البقاح تين ،وققد توصقلت 2772الحفي ،

نتائج الدراسة إلى عد  وجود ميوا انتحارية دالة لد  أفقراد العينقة ،فقي حقين كشقفت عقن 

ميققوا اتنتحاريققة بققين أفققراد العينققة تبعققاً للنققو، وكانققت فققي اتجققا  القق كور،كما فققروا فققي ال

أولحت النتائج أن طالل كلية الققانون أ هقروا ميقوتً أك قر مقارنقة بطقالل كليقة ا دال 
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واتقتصققاد ،أمققا فيمققا يتعلقق  بامسققبال المؤديققة لالنتحققار ،فقققد كانققت امسققبال اتجتماعيققة 

 وجا ت في المرتبة امصير  امسبال الدينية.أقو  امسبال ،   النفسية 

( فقققا  بقالتعرم علققى العالقققة بقين الميققوا اتنتحاريققة 2727محمققد قاعقد ،ايققد ت أمقا       

وعالقتها باللاوط النفسية لد  عينة من طالل المرحلة ال انويقة والمرحلقة الجامعيقة فقي 

رية واللاوط النفسية في مدينة الريا ، والكشم عن الفروا في مستو  الميوا اتنتحا

المسققتو  اتقتصققاد  -المسققتو  التعليمققى للوالققدين-لققو  متايققرات تالمرحلققة التعليميققة

( طالققل مققن 227( طالبققاً مققن المرحلققة ال انويققة، وت20لاسققر (. وتكونققت العينققة مققن ت

المرحلققة الجامعيققة فققي مدينققة الريققا . اسققتصدمت الدراسققة مقيققاس الميققوا اتنتحاريققة 

(، ومقيقققققاس اللقققققاوط النفسقققققية تإعقققققداد2 سقققققليمان 2772مقققققد الشقققققهر ،تإعقققققداد2 مح

(.وكشققفت النتققائج عققن وجققود ارتبققاط إيجققابى داا إحصققائياً بققين اللققاوط 2772الشققاو ،

النفسققية والميققوا اتنتحاريققة ،كمققا كشققفت أيلققاً وجققود فققروا دالققة إحصققائياً بققين متوسققط 

لى الميوا اتنتحارية لصقالح درجات طالل المرحلة ال انوية وطالل المرحلة الجامعية ع

طالل المرحلقة الجامعيقة، وكشقفت أيلقاً وجقود ارتبقاط سقلبى داا إحصقائياً بقين مسقتو  

دصققا امسققر  والميققوا اتنتحاريققة ، وكقق ل  عققن وجققود ارتبققاط سققلبى داا إحصققائياً بققين 

 مستو  تعلي  ام  والميوا اتنتحارية.

 إدمقان بدراسقة (2727ت امحمقد سقعد نبق وأحمقد صطاطبقة مبار  بن يحيي وقا          

 ال انويقة المرحلقة طلبقة لقد  اتنتحاريقة بقالميوا كمنبقى  اإللكترونيقة املعقال ممارسة

ً  (222ت من الدراسة عينة وتكونت الريا . بمدينة  ال انويقة المرحلقة فقي وطالبقة طالبقا

 قبقا مقن صد المسقت اتنتحاريقة الميقوا مقيقاس الدراسقة عشوائياً.اسقتصدمت اصتياره  ت 

 املعقال ممارسقة إدمقان ومقيقاس (،2772البحير ت قبا من والمعد (2720الدوسر ت

 املعققال ممارسققة علققى اإلدمققان مسققتو  أن إلققى النتققائج أهقق  أشققارت وقققد اإللكترونيققة.

 اتنتحاريققة الميققوا درجققة وأن امبعققاد، بققين ومتفاوتققة مرتفعققة بدرجققة جققا  اإللكترونققة

 موجبقة عالققة وجود النتائج بينت كما أبعادها، في ومتفاوتة اأفراده لد  مرتفعة جا ت



   

 وبقين ككقا اتنتحاريقة الميقوا ومقيقاس اإللكترونيقة املعقال ممارسة إدمان مقياس بين

 سقاعات وعقدد تالجقنس، لمتاير اتنتحارية الميوا في فروا وجود عد  بجانل امبعاد.

 وام (. لال التعليمى والمستو  العلمى، والتصصص الطفا، وترتيل اللعل،

 ;Lew; Chistopolskaya ;Osman ; Huenفي حين هدفت دراسة                

Abu talib &Leung (2020)  البحققث عققن المعنققى فققي الحيققا  كعامققا وقققائى لققد

( 2714الميققوا اتنتحاريققة لققد  طققالل الجامعققات الصققينية. تكونققت عينققة الدراسققة مققن ت

  (MLQ)(. استصدمت الدراسة استبيان المعنى في الحيقا أن ى 2240 كر، و 174طالباً ت

،  (SBQ-R)، واسقققتبيان السقققلو  اتنتحاريقققة المقققنقح،(BHS)، ومقيقققاس بيققق  لليققق س 

وقيقققاس الترتيقققل المسقققتقبلي الققق   يتكقققون مقققن مققققاييس فرعيقققة مقققن ت التركيققق، السقققلبى 

(NF)  والتوجقة اتنتحقار(SO)    والتركيقق، اتيجقابى(PF)ائج أن بُعققد ( . أسققفرت النتق

توجود المعنى( هو فققط الوسقيط فقي العالققة بقين اليق س والسقلو  اتنتحقار . كمقا كانقت 

هنا  عالقة سالبة دالة احصائياً بين المعنى في الحيا  ب بعاد  تالبحث عقن معنقى، ووجقود 

المعنققى( مقققد بُعققد تالتركيققق، المسققتقبلي والتوجقققة اتنتحققار ( فققققط مققن مقيقققاس الترتيقققل 

مما يشير إلى أن المعنى في الحيا  بما يشملة من توجقود المعنقى والبحقث عقن  المستقبلي.

 المعنى( يمكن أن يكونوا عواما حماية جيد  لد السلوكيات اتنتحارية.

( بققالتعرم علققى مسققتو  ودتلققة 2722واهتمققت دراسققة مؤيققد إسققماعيا جققرجيس ت      

( مقن 247 لق  علقى عينقة مقن تالفروا في كراهية ال ات وا صر والميقوا اتنتحاريقة، و

أفراد الطلبة من المراهقين والمراهقات في المدارس اإلعدادية وال انويقة فقي مركق، مدينقة 

سقنة(،  21سقنة، 24أربيا تبعا لمتايرات الجنس، واتصتصقاص تعلمقى، أدبقي(، العمقر ت

ن المنطقة تشعبية، غير شعبية(. وقد إعتمقد الباحقث علقى بعقد  كراهيقة الق ات وا صقر مق

(، وعلققى مقيققاس الميققوا اتنتحاريققة مققن إعققداد تالجبققور  2724إعققداد تشقققير وحكمققى،

( بعققد تكيفققة مققد العينققة الحاليققة.أ هرت أهقق  النتققائج وجققود مؤشققرات 2722والسققلطانى،
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إنتشقار كراهيققة القق ات وكراهيققة ا صققر والميقوا اتنتحاريققة لققد  المققراهقين والمراهقققات. 

ة غيققر داا إحصقققائياً تبعقققاً للجقققنس أو للصتصقققاص أو وأن الفققرا فقققي الميقققوا اتنتحاريققق

للعمر، وأن هنا  مؤشرات إنتشار للميوا اتنتحارية فقي المنطققة غيقر الشقعبية أك قر مقن 

مؤشرات مستو  انتشارها في المنطقة الشعبية. ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بقين 

 ة ا صر. مقياس الميوا اتنتحارية مد كا من كراهية ال ات وكراهي

 تعقيب على اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

 يعكس ه ا العر  للدراسات السابقة المالح ات ا تية2

على الرغ  من ت كيد الدراسقات السقابقة علقى أن أنمقاط التعلق  واجتقرار الق ات هقي  .2

عواما صطر معروفة لتشوية امفكار والميوا اتنتحارية إت أننا نجد في حقدود علق  

ح ققة نققدر  الدراسققات التققي تصققدت لدراسققة العالقققة السققببية بققين أنمققاط التعلقق  البا

واجتققرار القق ات بالتشققوهات المعرفيققة والميققوا اتنتحاريققة لققد  عينققة مققن طققالل 

 الجامعة.

، فكانققت أمددا عددن الدراسددات التدد  تناولددت أنمدداط التعلددق مددع التشددوهات المعرفيددة .2

 ،; Sirin,2017 ; Fang, 2018) 2727حسقن أبقو هقالا، دراسقات تياسقمين

 دراسققات فكانددت والدراسددات التدد  تناولددت اجتددرار الددذات مددع التشددوهات المعرفيددة

   Yesilyaprak et al., 2019)؛ 2720تشيما  ع،ت باشا ،

، مددع الميددول االنتحاريددة أمددا عددن الدراسددات التدد  تناولددت التشددوهات المعرفيددة     .2

 ;Fazakas-Dehoog ; Rnic & Dozois ,2017) فكانققت دراسققات

Webb ,2019 ; Nikolaev ,2021)   ممقا يشقير إلقى أن نتقائج الدراسقات ،

 متفقة في اتجا  العالقات المتبادلة بين متايرات الدراسة.

تناولتققا العالقققة  -فققي حققدود علقق  الباح ققة-كمققا تجققدر اإلشققار  إلققى وجققود دراسققتين   .4

يوا اتنتحاريقة وهقي المباشر  بين إحد  أنماط التعل  توهو التعل  غير اممن( بالم



   

التققى  Moretti & Peled (2004:552). ودراسققة (Yoo ,2011)دراسققة 

 أكدت أن التعل  غير ا من يمكن أن يرتبط باتنتحار.

أمددا عددن نتددائا الدراسددات التدد  تو ددن الفددروق بددين الددذكور واإلندداث فدد  مسددتوى  .0

شقارت نتقائج لطالل الجامعة، فقد تلاربت تل  النتائج؛ حيث أ التشوهات المعرفية

رانيققا وليققد الجققرا، وفققوا، أيققول  ؛ Coban & Carman ,2013دراسققة   

؛ ياسققمين حسققن أبققو هققالا 2727؛ رلققا ربيققد عبققد الحلققي  ،  2727المققومني ، 

(. فققي حققين أشققارت نتققائج دراسققة شققير  مسققعد حلققي  وهققان  أحمققد أحمققد  2727،

الق كور واإلنقاث ( أنة ت يوجد فروا دالقة إحصقائياً بقين متوسقطي درجقات 2722ت

 في كا من أبعاد التشوهات المعرفية لد  عينة من طالل جامعة ال،قا،ي .

بدالفروق فد  الندو، فد  متميدر الميدول  فيما يتعلدقتلاربت نتائج بع  الدراسات  .4

( 2722، فقد كشفت دراسة سالمة عطية عبد اللة ورأم اللقة بوشقعراية تاالنتحارية

أفققراد العينققة تبعققاً للنققو، وكانققت فققي اتجققا   عققن فققروا فققي الميققوا اتنتحاريققة بققين

 امحمقد سعد بن وأحمد صطاطبة مبار  بن يحيي دراسة توصلت ال كور، فى حين

 .النو، لمتاير اتنتحارية الميوا في فروا وجود عد  عن (2727ت

فيمدا يتعلدق بدالفروق بدين التخ  دات العلميدة واألدبيدة فد  اصتلفت نتائج الدراسقات  .1

فقد أشارت نتائج دراسة ن مى حسن المعقال وعمقر عطقا  المعرفية، متمير التشوهات

( عن وجود فقروا تبعقاً للكليقة لصقالح الكليقات اإلنسقانية، أمقا نتقائج 2722اللة على ت

؛ رلقا ربيقد عبقد الحلقي ، 2727دراسات ترانيا وليد الجقرا، وفقوا، أيقول المقومنى،

ل التصصققص العلمققى ( إلققى عققد  وجققود فققروا  ات دتلققة إحصققائية بققين طققال2727

وامدبى في أبعاد التشوهات المعرفية والدرجة الكلية ، ل ا هدفت الدراسة الحاليقة إلقى 

 معرفة الفروا بينهما لد  عينة من طالل كلية التربية، جامعة عين شمس.
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فيما يتعلق بدالفروق بدين التخ  دات العلميدة واألدبيدة فد  تباينت نتائج الدراسات  .0

؛   Zheng & Wang,2014)، فقققد أشققارت نتققائج اريددةمتميددر الميددول االنتح

( إلققى ارتفققا، معققدا الميققوا 2722سققالمة عطيققة عبققد اللققة ورأم اللققة بوشققعراية،

اتنتحاريقة مقد ،يقاد  العقل  امكقاديمى ،  بينمققا أشقارت نتقائج دراسقات تيحيقى بققن 

( 2722؛مؤيقد إسقماعيا جقرجيس ، 2727مبار  صطاطبة وأحمد بن سعد امحمقد،

  وجود فروا دالة إحصقائياً تبعقاٌ لالصتصقاص ، لق ا هقدفت الدراسقة الحاليقة إلى عد

 إلى معرفة الفروا بينهما لد  عينة من طالل كلية التربية، جامعة عين شمس.

 فروض الدراسة: 

 -استناداً إلى نتائج الدراسات السابقة صيات الفرو  على النحو التالى2    

المقتر، للعالقة بين أنماط التعل  واجترار الق ات توجد مطابقة لنمو ج تحليا المسار  -2

تكمتايققرات مسققتقلة(، والتشققوهات المعرفيققة تمتايققر وسققيط(، والميققوا اتنتحاريققة 

 تمتاير تابد( لد  عينة من طالل كلية التربية.

إنقاث( -وفقاً للنو،ت كقورتوجد فروا دالة إحصائياً بين متوسطى درجات أفراد العينة  -2

لمقيققاس دبققي( والتفاعققا بينهمققا علققى امبعققاد والدرجققة الكليققة أ –والتصصققص تعلمققى 

 التشوهات المعرفية.

إنقاث( -وفقاً للنو،ت كقورتوجد فروا دالة إحصائياً بين متوسطى درجات أفراد العينة  -2

لمقيققاس أدبققي( والتفاعققا بينهمققا علققى امبعققاد والدرجققة الكليققة  –والتصصققص تعلمققى 

 الميوا اتنتحارية.

 -سة:  جرامات الدرا

بمتوسققط عمقققر  ققققدر   ( طالبققاً وطالبقققة277تكونققت مقققن تعينددة  عدددداد األدوات: -أ

مقن من طالل كلية التربية جامعة عين شمس ( 2.20( وانحرام معيار  ت22.04ت

مصتلم التصصصات العلمية وامدبية تعلقو ، ريالقيات، لاقة عربيقة، لاقة انجلي،يقة، 



   

بهققدم التحققق  مققن الصصققائص  ابعققة،بالفرقققة الر علقق  نفققس، مققواد اجتماعيققة( أساسققى

 السيكومترية مدوات الدراسة.

بمتوسط عمر  قدر  ( طالباً وطالبة 222تكونت من ت عينة الدراسة األساسية:-ل

من من طالل كلية التربية جامعة عين شمس  (2.42( وانحرام معيار  ت27.12ت

اة انجلي،ية، عل  مصتلم التصصصات العلمية وامدبية تعلو ، رياليات، لاة عربية، ل

، بهدم التحق  من فرو  الدراسة، نفس، مواد اجتماعية( أساسى بالفرقة الرابعة

 ( التالي يولح صصائص عينة الدراسة2 2وجدوا ت

 األساسية ( و ف عينة الدراسة1جدول )

 العدد المتمير م
متوسط 
 العمر

االنحراف 
 المعيارى

 النو، 1
 1.55 21.51 44 ذكور

 1.21 24.51 111  ناث

 التخ ص 2
 1.41 21.14 11 علمى

 1.22 24.15 144 ادبى

 أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة بإعداد مقاييس الدراسة الحالية وراعت ما يل :

اتعتماد على مراجعة اإلطار الن ر  والتعريفات المصتلفة للمتايرات والدراسات -

 به  في إعداد مقاييس الدراسة الحالية. السابقة المتصلة به  والمقاييس المتاحة واإلستعانة

أن تكون عبارات المقاييس والحة، ودقيقة، وصريحة، وأنة ت توجد إجابة صحيحة  -

أو صاطئة، إنما يصتار المفحوص اإلجابة التي تعبر عنة فعالً، فلالً عن أن إجاباتة لن 

 يطلد عليها سو  الباح ة مغرا  البحث العلمى فقط.

( طالباً وطالبة تمن مجتمد 277ولى للمقياس، على عينة قوامها ت   التطبي  ام-

 الدراسة(، و ل  للت كد من مد  ولو، فقرات المقياس وتعليماتة.
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 طريقة االستجابة والت حين للمقاييس:

أمققا  اتصتيققار  √(أمققا عققن طريقققة اتسققتجابة فتكققون عققن طريقق  ولققد عالمققةت       

بحيقث تكقون اصتيار اتستجابة من بين  ال ة بدائا،  ويت المناسل من وجهة ن ر الطالل، 

بحيقث تتقراو،  واعطيت لكا استجابة درجقة وفق  سقل  القيقاس ال ال قي، إجابة واحد  فقط.

الدرجة لكا عبار  مقا بقين  قالث درجقات ودرجقة واحقد  بمعنقى2 إ ا كقان اصتيقار الطالقل 

. علماً بق ن هنقا  2إطالقاً= ، ت تنطب 2، تنطب  إلى حد ما=2على العبار  تنطب  تماماً=

. وتشققير ت ( إلققى عبققارات سققلبية وتقققدر عكسققياً تدرجققة واحققد ، درجتققان،  ققالث درجققات(

 العبارات العكسية.

 (1أوالً: مقياس أنماط التعلق:) عداد الباحثة(:  )ملحق 

 عداد  (RSQ)استبيان مقاييس العالقة اطلعت الباح ة على عد  مقاييس من أهمها2  

Griffin & Bartholomew (1994) عبار  تقيس 27ويتكون المقياس من ت )

العالقات القريبة مد امصرين، وينقس  إلى أربعة أبعاد ه 2 التعل  ا من، والمشاوا، 

والصائم، والراف . ويم ا البعد ال انى وال الث التعل  غير ا من. وتتدرج 

 ( إلى تليس الكا يحبنى(.اإلصتيارات بين صمس بدائا تتراو، ما بين تيحبوننى ك يراً 

( 24وتكون من ت( 2414 عداد سامية محمد  ابر ) (AA)مقياس أنماط التعلق 

عبار  تقيس بُعدين ه 2 التعل  ا من، والتعل  غير ا من وينقس  إلى  الث أبعاد 

فرعية ه  تالتعل  القل  المتناق  وجدانياً المشاوا، والتعل  التجنبى غير ا من، 

( عبارات، وتقد اإلجابة في  الث 4اف (، ويتكون كا بُعد من توالتعل  الر

مقياس باستخدام  Kumcagiz (2019)قا    مستويات وهي تنع ، أحياناً، ت(.

 ;Parker & Tupling Brown( 1212( بواسطة)PBIالتعلق الوالدي )

يتكون يقو  المقياس بكجرا  تقيي  ب  ر رجعي لكيفية إدرا  الناس عالقته  بوالديه . 

( عبار ، ت  تقسيمه  إلى مقياسين فرعيين، وهما رعاية الوالدين 20المقياس من ت

نقاط من نو، ليكرت  4والحماية المفرطة أو السيطر . ت  تسجيا المقياس على 



   

مقياس فعالية أنماط ( متشابة جًدا. 2( مصتلم جًدا إلى ت7مقياس يتراو، من ت

داد أسمام أحمد محمد حسين ونورا تاج التعلق لدى طالب المرحلة الثانوية  ع

وتكون المقياس في صورتة النهائية  (2424الدين جعفر وممدوح كامل حسانى )

عبار (، التعل  ا من  24( عبار  تقيس أربعة أبعاد ه 2 التعل  الصائم ت47من ت

عبارات(. تتراو،  4عبارات(، التعل  الطارد ت 0عبار (، التعل  المشاوا ت 22ت

 أبداً(.-نادراً -أحياناً -غالباً -رات ما بين تدائماً اإلصتيا

أعدت الباح ة الصور  امولية للمقياس في لو  التعريم العا  للباح ة وتعريفات  

 ( عبار .22امبعاد، وتكون المقياس في صورتة امولية من ت

نمط من التعل  يتلمن شعور الفرد بال قة في وهو  البعد األول: التعلق اآلمن: 

ن واتعتماد عليه  عند الحاجة، مد عد  الشعور بالقل  من هجر أو تصلى أو ا صري

، 27، 1، 4، 2( عبارات وه 2 ت27ويتكون ه ا البعد من تاقترال ا صرين منة 

22 ،24 ،22 ،21 ،20 ،20). 

نمط من التعل  ي هر في شعور  وهوالبعد الثان : التعلق القلق المتناقض وجدانياً:  

ين يرفلون اتقترال منة وت يهتمون بة على الرغ  من أن لديه  الفرد ب ن امصر

، 2 ( عبارات وه 2ت2. ويتكون ه ا البعد من تالرغبة من أن يكونوا قريبين جداً منة

5 ،1 ،11 ،14 ،11 ،23 ،25 ،22.) 

نمط من التعل  يتمي، صاحبة بعد  اترتيا، من  وهوالبعد الثالث: التعلق التجنبى:  

من امصرين، مد صعوبة ال قة أو اتعتماد على أحد، مد اإلحساس  بقائة بالقرل

( عبارات 27ويتكون ه ا البعد من ت بالقل  من اقترال شصص منة بشكا مبال  فية.

 (.*24* ،22، 21، 24*، 11، 15، 2، 12، 5*، 3 وه 2ت

 خطوات التحقق من كفامة مقياس أنماط التعلق.  

  -ترية لمقياس أنماط التعل  من صالا القيا  با تي2 وقد ت  التحق  من الكفا   السيكوم
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 مؤشرات  دق البنية لمقياس أنماط التعلق:

قامققت الباح ققة بحسققال مؤشققرات صققدا البنيققة لمقيققاس أنمققاط التعلقق  باسققتصدا  التحليققا 

( معقققامالت 2، ويولقققح جقققدوا تAMOS20العقققاملى التوكيقققد  عقققن طريققق  برنقققامج 

اريققة وأصطققا  القيققاس والنسققبة الحرجققة ومسققتو  الدتلققة اتنحققدار المعياريققة وغيققر المعي

 لتشبد كا مفرد  على أبعاد مقياس أنماط التعل 2

 ( تشبعات مفردات أبعاد مقياس أنماط التعلق باستخدام التحليل العاملى التوكيدى2جدول )

الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 جةالحر

مستوى 
 الداللة

 4.41 1.11 4.42 4.13 4.51 21 التعلق اآلمن 

21 4.51 1.1 4.11 2.52 4.41 

25 4.11 1.11 4.11 14.15 4.41 

12 4.51 4.11 4.42 1.11 4.41 

15 4.11 1.11 4.1 14.13 4.41 

13 4.13 1.13 4.11 14.11 4.41 

14 4.11 1.25 4.12 14.1 4.41 

1 4.55 1.42 4.11 2.12 4.41 

4 4.55 4.21 4.1 2.2 4.41 

1 4.11 1 - - - 

التعلق القلق 
المتناقض 
 ً  وجدانيا

22 4.52 1.41 4.11 2.52 4.41 

25 4.13 1.25 4.13 14.45 4.41 

23 4.51 1.15 4.13 2.25 4.41 

11 4.55 4.21 4.12 1.55 4.41 

14 4.11 1.45 4.14 14.51 4.41 

11 4.12 1.21 4.12 14.12 4.41 

1 4.11 1.11 4.11 14.51 4.41 

5 4.12 1.21 4.12 14.15 4.41 

2 4.1 1 - - - 

التعلق 
 التجنبى 

24 4.52 4.2 4.1 2.45 4.41 

22 4.54 4.15 4.1 1.12 4.41 

21 4.1 4.24 4.1 2.5 4.41 

24 4.11 4.24 4.1 2.11 4.41 

11 4.13 4.21 4.1 2.21 4.41 

15 4.15 4.24 4.42 14.11 4.41 



   

الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 جةالحر

مستوى 
 الداللة

12 4.11 4.21 4.42 14.52 4.41 

2 4.12 1.11 4.1 14.13 4.41 

5 4.15 1.1 4.11 14.33 4.41 

3 4.52 1 - - - 

( أن جميد مفردات مقياس أنماط التعل  كانت دالة عند مستو  2يتلح من جدوات

. أنماط التعلق ، وقامت الباح ة بحسال مؤشرات صدا البنية مبعاد مقياس7.72

 2أنماط التعلق( مؤشرات صدا البنية لمقياس 2ويولح جدوات

 ( مؤشرات  دق البنية لمقياس أنماط التعلق 3جدول )

 المدى المثال  القيمة المؤشر

Chi-
square(CMIN) 

124.21  

ً  مستوى الداللة   4.41عند  دالة  ح ائيا

DF 314  

CMIN/DF 2.12  5أقل من 

GFI 4.21 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو 1فر(  لى )من ) 

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

NFI 4.24 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

IFI 4.22 
أو (: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

CFI 4.24 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

RMSEA 4.41 
(: القيمة القريبة من ال فر تشير 4.1من ) فر(  لى )

  لى مطابقة جيدة للنموذج.

للنمققو ج =  2χ( أن مؤشققرات النمققو ج جيققد  حيققث كانققت قيمققة 2ا تيتلققح مققن جققدو    

، و كانت النسقبة 7.72عند مستو  وهى دالة إحصائياً  214بدرجات حرية =  124.20

 ،GFI= 0.91، ومؤشقرات حسقن المطابققة ت2.22إلى درجات الحرية =  2χبين قيمة 
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NFI= 0.94، IFI= 0.92 ،CFI= 0.94 ،RMSEA= 0.08  علقى ( ، ممقا يقدا

 .  وجود  مطابقة جيد  لنمو ج التحليا العاملي التوكيد  لمقياس أنماط التعل 

ومما سبق يمكن القول  ن نتائا التحليل العامل  التوكيدي قددمت دلديال قويدا علدى  ددق 

ويمكن توليح نتائج التحليقا العقاملى التوكيقد  لبنيقة أبعقاد   البنام لمقياس أنماط التعلق.

 :( التالى2الا الشكا تأنماط التعل  من ص

 

 ألبعاد مقياس أنماط التعلق ( البنام العاملى2شكل )

 ثبات المقياس : 

، وطريقة التج،ئة ألفا كرونباخ طريقةحسبت قيمة ال بات للعواما الفرعية باستصدا    

 ( التالى يولح ه   المعامالت42وجدوات النصفية



   

  ( يو ن ثبات أبعاد مقياس أنماط التعلق4جدول )

 البعد
 معامل ألفا كرونباخ

 التج ئة الن فية 
 ) سبيرمان براون (

14.4 التعلق اآلمن   15.4  

ياً التعلق القلق المتناقض وجدان  11.4  12.4  

15.4 التعلق التجنبى   13.4  

( أن جميد معامالت ال بات مرتفعة وال   يؤكد  بقات المقيقاس و لق  4يتلح من جدوا ت

كانققت مرتفعققة، وبقق ل  فققكن  والتج،ئققة النصققفية ألفققا كرونبققاخمققن صققالا أن قققي  معققامالت 

 امدا  المستصدمة تتمي، بالصدا وال بات ويمكن استصدامها علمياً.

 االتساق الداخل  

تق  حسققابة عققن طريقق  إيجقاد معامققا اترتبققاط بققين العبقار  والدرجققة الكليققة للبعققد 
 ( التالى يولح ه   المعامالت02ال   تنتمي إلية وجدوات

 ( االتساق الداخل  لعبارات مقياس أنماط التعلق 5دول )ج

 التعلق التجنبى  التعلق القلق المتناقض وجدانياً  التعلق اآلمن 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 4.51**  2 4.11**  3 4.51**  

4 4.14**  5 4.14**  5 4.55**  

1 14.4**  1 4.45**  2 4.55**  

14 4.12**  11 4.54**  12 4.53**  

13 4.52**  14 4.51**  15 4.54**  

15 4.55**  11 4.52**  11 4.51**  

12 4.44**  23 4.51**  24 4.52**  

25 4.54**  25 4.51**  21 4.52**  

21 4.51**  22 4.51**  22 4.51**  

21 4.11**    24 4.55**  

 4.41** دالة عند           
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( أن جميد مفردات أبعاد المقياس كانت دالة عند مستو  0يتلح من جدوا ت

 .، وال   يؤكد اتتساا الداصلي للمقياس7.72

 (2ثانياً: مقياس اجترار الذات: ) عداد الباحثة(: )ملحق 

: مقيداس اطلعت الباح ة على بعق  المققاييس التقي تناولقت اجتقرار الق ات مقن أهمهقا 

 Ruminative Responses Scale (RRS)ريددة االسددتجابات االجترا

( عبققار ، 22وتكققون هقق ا المقيققاس مققن ت  Nolen-Hoeksema(1991) عددداد 

وتكققون مققن  ققالث أبعققاد تصققم اتسققتجابات المتركقق،  علققى القق ات للمقق،اج المكتئققل 

،والمترك،  على امعرا  ، والمترك،  علقى عواققل المق،اج السقلبى وأسقبابة. ويقت  

مقيددداس االجتدددرار الفرعدددى ة بقققدائا تتقققدرج مقققن دائمقققا إلقققى أبقققداً. اتصيقققار بقققين أربعققق

(RRQ)  عداد Trapnell & Campbell (1999)  لقياس التصقرفات فقي كقا

عنصقًرا  22من اتجترار والتفكير الق اتي، حيقث اشقتما علقى مقياسقين فقرعيين تمقد 

م قا "أحقل  عنصًرا للت ما ال اتي، بما في  ل  العناصر 22لكا منهما(. ت  تقيي  أوا 

التالية اتجتقرار، بمقا فقي  22استكشام  اتي" الداصلية ". في المقابا، قيمت البنود الـ 

 ل  العناصر م ا "أميا إلقى اجتقرار اممقور أو التفكيقر فقي امشقيا  التقي حقد ت لقي 

 2لفتر  طويلة بعد  ل ". أدنا  ت  ت،ويد المشاركين في كقا بيقان بمقيقاس ليكقرت مقن 

إلققى أوافقق  بشققد . تقق  شققر،  0إلققى عققد  الموافقققة بشققد  و 2ر الققرق  حيققث يشققي 0إلققى 

معاني كا رق  قبا بيانات اتستبيان. ُطلل من المشاركين تحديد مسقتو  مقوافقته  أو 

عد  موافقته  على كا بيان عن طري  الدوران إحد  فئات المقياس. كانقت القدرجات 

تنعكقاس الق اتي واتجتقرار العالية في كا مقياس فرعقي تقدا علقى ميقوا عاليقة مقن ا

 Cognitiveمقيددداس اسدددتراتيجيات تنظددديم االنفعدددال المعرفيدددة  علقققى التقققوالي.

emotion regulation strategies Scale(CERSS)   عدددداد 

Garnefski & Kraaij & Spinhoven (2002)   وتلقمن هق ا المقيقاس

رار تسقققققد اسقققققترارتيجيات هقققققي 2لقققققو  الققققق ات ،والقبقققققوا، والتركيققققق، علقققققى اتجتققققق



   

الفكر ،وإعتققد  التركيقق، اإليجققابى ،وإعققاد  التركيقق، علققى التصطققيط، وإعققاد  التقيققي  

اإليجققابى ،وولققد من ققور أو تصققور ،والتفكيققر الكققار ى، وأصيققراً اسققتراتيجية لققو  

مقيدداس ( عبققار ، يم ققا كققا بعققد أربققد عبققارات. 24امصققرين. وتكققون المقيققاس مققن ت

وتكقون  (2411 عل و باح دارر مهدى)اجترار الذات  عداد: فا ل عبد ال هرة م

( عبقار ، ويقت  اتصتيقار مقن صمقس بقدائا تتقدرج مقن تتنطبق  علقى 20المقياس مقن ت

مقياس اجترار الدذات  عدداد: معتد  محمدد عبيدد تماما"( وحتى تت تنطب  على أبداً(. 

وتكون من  الث أبعاد ه  اتنع،ابة والشقعور بقالح،ن والشقعور بالالقل، ( 2424)

ً 1ا بعد من توتكون ك ً -( عبارات يت  اتصتيار بين  الث بدائا ه  تدوما  نادراً(.-احيانا

قامت الباح ة بكعداد الصور  امولية للمقياس في لو  التعريم العا  للباح ة  

 ( عبار .24وتكون المقياس في صورتة امولية من ت وتعريفات امبعاد.

 :لاحداث المؤسفة التي مرت في هو استدعا  الفرد  الب عد األول: اجترار الح ن

ه ا  حياتة ك ن يح،ن على قفدان شي  ما أو شصص أو عالقة أو فشا ما. ويتكون

 (.13، 11، 2، 1، 5*، 3، 1عبارات وه 2ت  1البعد من 

 :وهو المصطلح ال   يعبر عن تكرار المعارم  الب عد الثان : اجترار الم ب

الالل م ا ال كريات وامفكار  تاإلدراكات( السلبية حوا امحداث التي ت ير

عبارات  2ويتكون ه ا البعد من والمشاعر التي تحف، الالل مد التصطيط لالنتقا . 

 (.15، 15، 14، 12، 14، 1، 5، 4، 2 وه 2ت

وتشير الدرجة الكلية المرتفعة للمفحوص تالطالل( على المقياس إلى ارتفا، اجترار -

 ال ات، والعكس بالعكس.

 ن كفامة مقياس اجترار الذات. خطوات التحقق م 

  -وقد ت  التحق  من الكفا   السيكومترية لمقياس اجترار ال ات من صالا القيا  با تي2 
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 لمقياس اجترار الذات:البنية  مؤشرات  دق

باستصدا  التحليا مؤشرات صدا البنية لمقياس اجترار ال ات قامت الباح ة بحسال 

 ( معامالت4و يولح جدوا ت،AMOS20 التوكيد  عن طري  برنامج العاملى

اتنحدار المعيارية وغير المعيارية وأصطا  القياس و النسبة الحرجة و مستو  الدتلة 

 لتشبد كا مفرد  على أبعاد مقياس اجترار ال ات2

 ( تشبعات مفردات أبعاد مقياس اجترار الذات باستخدام التحليل العاملى التوكيدى5جدول )

و ن ال المفردة البعد
 االنحداري
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

اجترار 
 الح ن 

15 4.51 4.15 4.1 1.51 4.41 

13 4.15 4.21 4.1 2.1 4.41 

11 4.13 4.21 4.1 2.3 4.41 

2 4.55 4.11 4.11 1.25 4.41 

1 4.55 4.11 4.41 1.51 4.41 

5 4.54 4.15 4.1 1.35 4.41 

3 4.53 4.11 4.12 1.41 4.41 

1 4.51 1 - - - 

اجترار 
 الم ب

15 4.51 4.15 4.42 1.41 4.41 

14 4.51 4.14 4.42 2.4 4.41 

12 4.11 4.21 4.1 2.1 4.41 

14 4.14 4.24 4.42 14.11 4.41 

1 4.52 4.11 4.42 1.51 4.41 

5 4.52 4.12 4.42 2.55 4.41 

4 4.12 1.41 4.1 2.25 4.41 

2 4.11 1 - - - 

كانقت دالققة عنقد مسققتو   ( أن جميقد مفققردات مقيقاس اجتقرار القق ات4يتلقح مقن جققدوا ت

، وقامققت الباح ققة بحسققال مؤشققرات صققدا البنيققة مبعققاد مقيققاس اجتققرار القق ات. 7.72

 ( مؤشرات صدا البنية لمقياس اجترار ال ات12ويولح جدوا ت



   

 مقياس اجترار الذات( مؤشرات  دق البنية ل1جدول )

 المدى المثال  القيمة المؤشر

Chi-
square(CMIN) 

243.41  

  (4.41)دالة عند 4.44 مستوى الداللة

DF 143  

CMIN/DF 2.35  5أقل من 

GFI 4.23 
(: القيمة المرتفعة )أىالتى تقترب أو 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

NFI 4.22 
(: القيمة المرتفعة )أىالتى تقترب أو 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

IFI 4.25 
(: القيمة المرتفعة )أىالتى تقترب أو 1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

CFI 4.24 
ب أو (: القيمة المرتفعة )أىالتى تقتر1من ) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج. 1تساوى 

RMSEA 4.41 
(: القيمة القريبة من ال فر تشير  لى 4.1من ) فر(  لى )

 مطابقة جيدة للنموذج.

للنمقققو ج =  2χ( أن مؤشقققرات النمقققو ج جيقققد  حيقققث كانقققت قيمقققة 1يتلقققح مقققن جقققدوا ت

ً  وهى 272بدرجات حرية =  242.70 ، و كانت النسقبة 7.72عند مستو   دالة إحصائيا

 ،GFI= 0.93، ومؤشقرات حسقن المطابققة ت2.24إلى درجات الحرية =  2χبين قيمة 

NFI= 0.92 ،IFI= 0.95 ،CFI= 0.94  ،RMSEA= 0.08 ممقا يقدا علقى ، )

ويمكققن .  وجققود  مطابقققة جيققد  لنمققو ج التحليققا العققاملي التوكيققد  لمقيققاس اجتققرار القق ات

 ( التالى22التوكيد  لبنية اجترار ال ات من صالا شكات توليح نتائج التحليا العاملى
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 اجترار الذات( البنام العاملى لمقياس 3شكل )

 ثبات مقياس اجترار الذات: 

، وطريققة التج،ئقة ألفقا كرونبقاخ طريققةباسقتصدا   المقيقاسقامت الباح ة بحسال  بات     

 ي يولح معامالت ال بات2( التال0ت والمقياس ككا وجدوا المقياس مبعاد النصفية

 ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس اجترار الذات والمقياس ككل    1جدول)

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 التج ئة الن فية 

 ) سبيرمان براون (

11.4 4.14 اجترار الح ن   

13.4 4.11 اجترار الم ب  

11.4 4.24 المقياس ككل  



   

اجترار ل بات مرتفعة وال   يؤكد  بات مقياس ( أن جميد معامالت ا0يتلح من جدوا ت

، كانقت مرتفعقة والتج،ئقة النصقفية ققي  معقامالت ألفقا كرونبقاخو ل  من صقالا أن  ال ات

 وب ل  فكن امدا  المستصدمة تتمي، بالصدا وال بات ويمكن استصدامها علمياً.

 االتساق الداخلى لمقياس اجترار الذات:

اترتبققاط بققين العبقار  والدرجققة الكليققة للبعققد  تق  حسققابة عققن طريقق  إيجقاد معامققا

 ( التالى يولح ه   المعامالت22ال   تنتمي إلية وجدوا ت

 ( االتساق الداخل  لعبارات مقياس اجترار الذات  2جدول )

 اجترار الم ب اجترار الح ن 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 4.42** 2 4.11** 

3 4.45** 4 4.51** 

5 4.12** 5 4.55** 

1 4.41** 1 4.51** 

2 4.52** 14 4.52** 

11 4.54** 12 4.51** 

13 4.51** 14 4.54** 

15 4.11** 15 4.53** 

 4.41** دالة عند                  

، 7.72( أن جميقد مفقردات أبعقاد المقيقاس كانقت دالقة عنقد مسقتو  2يتلح مقن جقدوا ت

تسققاا الققداصلي للمقيققاس، كمققا تقق  حسققال اترتبققاط بققين امبعققاد الفرعيققة والقق   يؤكققد ات

 ( التالى272والدرجة الكلية للمقياس وكانت النتائج كما بجدوا ت

 (144( يو ن االتساق الداخلى لمقياس اجترار الذات ) ن = 14جدول )

 معامل االرتباط  البعد

 4.15** اجترار الح ن 

 4.13** اجترار الم ب

 4.41** دالة عند                                                 
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أن معققامالت اترتبققاط دالققة ومرتفعققة ممققا يققدا علققى اتتسققاا  (27تيتلققح مققن الجققدوا 

 الداصلى مبعاد مقياس اجترار ال ات.

 (3ثالثاً: مقياس التشوهات المعرفية: ) عداد الباحثة(: )ملحق

:مقيداس التشدوهات  س للتشوهات المعرفية من أهمهااطلعت الباح ة على عد  مقايي 

(: 2415ترجمدة عمدار عبدد علدى حسدن الشدمرى )  Aaron beckالمعرفيدة ل

( فقر  تاطقى 40من ت 2202ال   قا  ببنائة عا   Aaron beckوقد تكون مقياس

تسققد مجققاتت هقق  تالكققا أو ت شققي ، الشصصققنة واللققو ، التفكيققر الكار ى،اتسققتنتاج 

الينبايقققققات والحتميات،التجريقققققد اتنتققققققائى، التعمقققققي  ال،ائقققققد، التلقققققصي  اتنفعالى،

والتهويا،القف، إلى اتستنتاجات( وققد صقم  المقيقاس وفق  اسقلول ليكقرت وهقو  و 

 ً -أرفق  ك يقراً -أرفق  قلقيالً -مواف  قلقيالً -مواف  ك يراً -ستة بدائا هىت مواف  تماما

امالً واحداً من ه   المجاتت على جعا المقياس ع  beckأرف  تماماً( وقد أعتمد

( 44هققي مكونققات أساسققية وليسققت منفصققلة.  قق  قققا  الباحققث بعققد تعريبققة ليصققبح ت

( فقققرات، مجققاا الشصصققنة 4عبققار  علققى النحققو التققالى2 مجققاا الكققا أو ت شققي  ت

( فقققققرات، مجققققاا الينبايققققات 0( فقققققرات، مجققققاا اتسققققتنتاج اتنفعققققالى ت0واللققققو ت

( 0( فقرات، مجاا التعمقي  ال،ائقدت0ا التجريد اتنتقائىت( فقرات، مجا0والحتمياتت

( 0( فقققرات، مجققاا القفقق، إلققى اتسققتنتاجات ت0فقققرات، مجققاا التلققصي  والتهويققا ت

يتكقققون ( 2415.   مقيددداس التشدددوهات المعرفيدددة  عدددداد  سدددالم الع دددار )فققققرات

لمقيقاس ( فقر ، وبعد التحق  من الصدا الداصلى ل02المقياس بصورتة امولية من ت

( فقر ، يت  اإلجابة عليها من صالا التقدرج ال ال قى 07ت  ح م فقرتين ليتكون من ت

( أبعقاد هق 2 0( عن دائماً، ويتكقون المقيقاس مقن ت2( عن أبداً ويعبر ت2حيث يعبر ت

فقققرات(، المبالاققة والتقليققا  0فقققرات(، اتسققتنتاج العشققوائى ت 27التفكيققر ال نققائى ت

فقققرات( ،التفكيققر  1فقرات(،لققو  القق ات وامصققرينت 1ىتفقرات(،المنطقق  العققاطف4ت

 فقققرات(. 4فقرات(،اإلفققراط فققي التعمققي ت 0فقرات(،المقارنققات المجحفققةت4الم ققالى ت



   

مقيداس التشدوهات ( 2727توفقوا، أيقول المقومنى استصدمت رانيقا وليقد الجقرا، 

( فققر ، وتقت  اتسقتجابة وفق  22تكقون مقن ت Roberts(2015)المعرفية  عدداد 

ل  ليكققرت تموافقق  بشققد ، موافقق ، محايققد، معققار ، معققار  بشققد (، وينقسقق  سقق

( أبعققاد هققي2 الشصصققنة، وقققرا   المسققتقبا، والكماليققة، والتفكيققر 0المقيققاس إلققى ت

 ال نقققائى، وتلقققص  اممقققور، والتقليقققا، والتفكيقققر الكقققار ى، والمقارنقققة بقققامصرين.

 ,Dragone; Esposito, ; De Angelis; Affuso & Bacchiniقام

 The How I Thinkباسددددتخدام اسددددتبيان كيددددف أفكددددر  (2020)

Questionnaire  عدددد بواسدددطة  Barriga etللتشدددوهات المعرفيدددة الم 

al.,(2001)    عنصققًرا يققت  اصتيققار اإلجابققات وفقق   22وهققو اسققتبيان يتكققون مققن

=  4= أوافقق  بشققد  إلققى  2نقققاط تتققدرج مققن تمققن  4مقيققاس ليكققرت المكققون مققن 

كانت عناصر العينقة كمقا يلقي2 "يجقل أن يكقون النقاس عنيفقين مقن  أعتر  بشد (.

اسقتبيان الو يفقة -حين  صر، "الجميد يصقالم الققانون، إنهقا ليسقت مشقكلة كبيقر ". 

 ; Fonagy ;Moulton-perkins ;Leeإعقققداد  (RFQ)اتنعكاسقققية 

Warren;Howard & Lowyck (2016) 

س فقي لقو  التعريقم العقا  للباح قة قامت الباح ة بكعداد الصقور  اموليقة للمقيقا 

 ( عبار .24المقياس في صورتة امولية من ت وتعريفات امبعاد، وتكون

 :وهو أن يلو  اإلنسان نفسة على أحداث  الب عد األول: لوم الذات واآلخرين

ومواقم حد ت وليس لة  نل فيها، أو يرك، على أشصاص محددين باعتباره  

، 5، 1( عبارات وه 2 ت0يتكون ه ا البعد من تو مصدر السلبية لة في حياتة.

2 ،13 ،11 ،21 ،25 ،25.) 

 :وهو تعمي  الفرد صبر  سلبية منع،لة على  الب عد الثان : األفراط ف  التعميم

ال ات ككا، إ  يعم  الفرد من صبرتة السلبية على كا المواقم الشبيهة ويتعاما 
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( عبارات 4يتكون ه ا البعد من تو معها م ا تعاملة مد الصبر  السلبية السابقة.

 *(.22، 11، 14، 14، 5، 2وه 2 ت

 :يُ هر إيمان الفرد ب ن المستقبا كئيل، وأنه  سوم  الب عد الثالث: الي س

، 1، 3 ( عبارات وه  2ت4ويتكون ه ا البعد من ت يتعرلون للمعانا  أو الفشا.

11 ،15 ،*12 ،23.)* 

 : على التعاما مد أوجة الحيا  المهمة في يُ هر عد  القدر الب عد الرابع: العج  

حيا  الشصص والسيطر  عليها، وقد يكون مجهوده  غير ناجح، مما يؤد  ه ا 

ويتكون ه ا البعد  التفكير به  أحياناً إلى السلبية في مواجهة التحد  والتايير.

 (24*، 24، 15*، 12، 1، 4( عبارات وه 2 ت4من ت

رتفعققة للمفحققوص تالطالققل( علققى المقيققاس إلققى ارتفققا، وتشققير الدرجققة الكليققة الم-      

 ، والعكس بالعكس.التشوهات المعرفية

 خطوات التحقق من كفامة مقياس التشوهات المعرفية.  

وقققد تقق  التحققق  مققن الكفققا   السققيكومتركية لمقيققاس التشققوهات المعرفيققة مققن صققالا القيققا  

   -2با تي

 ية:لمقياس التشوهات المعرفالبنية  مؤشرات  دق

باسقتصدا  التحليقا مؤشرات صدا البنية لمقياس التشوهات المعرفية قامت الباح ة بحسال 

( معققامالت 22و يولققح جققدوا ت، AMOS20العققاملى التوكيققد  عققن طريقق  برنققامج 

اتنحدار المعياريقة وغيقر المعياريقة وأصطقا  القيقاس و النسقبة الحرجقة و مسقتو  الدتلقة 

 2 اس التشوهات المعرفيةلتشبد كا مفرد  على أبعاد مقي

 ( تشبعات مفردات أبعاد مقياس التشوهات المعرفية باستخدام التحليل العاملى التوكيدى11جدول )

الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

لوم الذات 
 واآلخرين 

25 4.52 1 4.11 5.42 4.41 

25 4.54 1 4.15 5.11 4.41 

21 4.42 4.21 4.11 5.12 4.41 



   

الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

11 4.13 1.55 4.21 1.15 4.41 

13 4.11 1.11 4.23 1.41 4.41 

2 4.11 1.55 4.22 1.54 4.41 

5 4.15 1.1 4.23 1.25 4.41 

1 4.51 1 - - - 

اإلفراط ف  
 التعميم

22 4.52 4.2 4.13 1.42 4.41 

11 4.52 1.13 4.14 1.21 4.41 

14 4.12 1.15 4.14 1.12 4.41 

14 4.11 1.31 4.15 1.51 4.41 

5 4.15 1.34 4.15 1.51 4.41 

2 4.5 1 - - - 

 4.41 5.25 4.41 4.41 4.42 23 الي س

12 4.12 4.2 4.45 14.11 4.41 

15 4.42 4.52 4.41 1.45 4.41 

11 4.11 4.22 4.45 14.43 4.41 

1 4.2 1.45 4.45 15.2 4.41 

3 4.14 1 - - - 

 4.41 12.23 4.42 1.45 4.12 24 العج 

24 4.5 4.51 4.42 1.12 4.41 

15 4.12 4.21 4.41 11.14 4.41 

12 4.51 4.14 4.42 1.35 4.41 

1 4.13 4.24 4.42 14.15 4.41 

4 4.15 1 - - - 

عند كانت دالة فية مقياس التشوهات المعر( أن جميد مفردات 22يتلح من جدوات

. التشوهات المعرفية، وقامت بحسال مؤشرات صدا البنية مبعاد مقياس 7.72مستو  

 2التشوهات المعرفية( مؤشرات صدا البنية لمقياس 22ويولح جدوات
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 ( مؤشرات  دق البنية لمقياس التشوهات المعرفية 12جدول )
 المدى المثال  القيمة المؤشر

Chi-
square(CMIN) 

511.23  

  4.41داله عند  مستوى الداللة

DF 223  

CMIN/DF 2.11  5أقل من 

GFI 4.25 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب 1من ) فر(  لى )
 حين( تشير  لى مطابقة أف ل  1أو تساوى 

 للنموذج.

NFI 4.23 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب 1من ) فر(  لى )
مطابقة أف ل  حين( تشير  لى  1أو تساوى 

 للنموذج.

IFI 4.21 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب 1من ) فر(  لى )
 حين( تشير  لى مطابقة أف ل  1أو تساوى 

 للنموذج.

CFI 4.24 
(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب 1من ) فر(  لى )
 حين( تشير  لى مطابقة أف ل  1أو تساوى 

 للنموذج.

RMSEA 4.41 
(: القيمة القريبة من ال فر 4.1ى )من ) فر(  ل

 تشير  لى مطابقة جيدة للنموذج.

للنمققو ج =  2χ( أن مؤشققرات النمقو ج جيققد  حيقث كانققت قيمقة 22يتلقح مققن جقدوات    

ً  وهى 222حرية =  بدرجات 420.22 ، و كانت النسقبة 7.72عند مستو   دالة إحصائيا

 ،GFI= 0.95المطابققة ت ، ومؤشقرات حسقن2.22إلى درجات الحرية =  2χبين قيمة 

NFI= 0.93  ،IFI= 0.91 ،CFI= 0.94   ،RMSEA= 0.08  مما يقدا علقى ، )

 .  وجققود  مطابقققة جيققد  لنمققو ج التحليققا العققاملي التوكيققد  لمقيققاس التشققوهات المعرفيققة

ومما سبق يمكن القول  ن نتائا التحليل العامل  التوكيدي قددمت دلديال قويدا علدى  ددق 

ويمكن توليح نتائج التحليا العاملى التوكيد  لبنيقة   التشوهات المعرفية.البنام لمقياس 

 :( التالى4أبعاد التشوهات المعرفية من صالا شكات



   

 

 التشوهات المعرفية مقياس ألبعاد ( البنام العاملى  4شكل ) 



 ورا محمد عرفةد. ن

   

 ثبات المقياس: 

طريقة التج،ئة ، وألفا كرونباخ طريقةحسبت قيمة ال بات للعواما الفرعية باستصدا    

 ( التالى يولح ه   المعامالت222وجدوا ت النصفية

 ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس التشوهات المعرفية والمقياس ككل13جدول)

 العامل
 معامل ألفا كرونباخ

 التج ئة الن فية 

 ) سبيرمان براون (

11.4 4.21 لوم الذات واآلخرين  

11.4 4.11 األفراط ف  التعميم  

14.4 4.11 الي س  

11.4 4.11 العج   

12.4 4.24 المقياس ككل  

( أن جميققد معققامالت ال بققات مرتفعققة والقق   يؤكققد  بققات المقيققاس 22يتلققح مققن جققدوا ت

كانقت مرتفعقة، وبق ل   والتج،ئقة النصقفية و ل  من صالا أن ققي  معقامالت ألفقا كرونبقاخ

 ا علمياً.فكن امدا  المستصدمة تتمي، بالصدا وال بات ويمكن استصدامه

 االتساق الداخل  

تق  حسققابة عققن طريقق  إيجقاد معامققا اترتبققاط بققين العبقار  والدرجققة الكليققة للبعققد 

 ( يولح ه   المعامالت242ال   تنتمي إلية وجدوا ت



   

 (144( االتساق الداخل  لعبارات مقياس التشوهات المعرفية )ن = 14جدول )

 العج  سالي  اإلفراط ف  التعميم لوم الذات واآلخرين

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 4.13** 2 4.52** 3 4.14** 4 4.54** 

5 4.55** 5 4.53** 1 4.14** 1 4.51** 

2 4.51** 14 4.55** 11 4.54** 12 4.52** 

13 4.55** 14 4.52** 15 4.51** 15 4.51** 

11 4.55** 11 4.51** 12 4.54** 24 4.51** 

21 4.51** 22 4.55** 23 4.54** 24 4.51** 

25 4.55**       

25 4.11**       

 4.41** دالة عند           

  7.72( أن جميد مفردات أبعاد المقياس كانت دالة  عند مستو  24يتلح من جدوا ت

الداصلي للمقياس، كما ت  حسال اترتباط بين امبعاد الفرعية و  ،  و ال   يؤكد اتتساا

 ( التالي202الدرجة الكلية للمقياس و كانت النتائج كما بجدوا ت

 ( معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية 15جدول )

 والدرجة الكلية لمقياس التشوهات المعرفية

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 **4.15      واآلخرينلوم الذات 

 **4.11      األفراط ف  التعميم

 **4.14      الي س

 **4.15      العج 

 4.41** دال عند                          

( أن امبعاد تتس  مد المقياس ككا حيث تتراو، معامالت 20يتلح من جدوا ت

( مما يشير إلى أن 7.72( وجميعها دالة عند مستو  ت7.00  - 7.17اترتباط بين2 ت

 هنا  اتساقا بين جميد أبعاد المقياس ، وأنة بوجة عا  صادا في قياس ما ولد لقياسة.
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 (4رابعاً: مقياس الميول االنتحارية: ) عداد الباحثة(: )ملحق 

استبانه الميل  لى اطلعت الباح ة على عد  مقاييس للميوا اتنتحارية من أهمها2  

( 24تكوت من ت (2415 براهيم وهبى وفي ل محمد خير، االنتحار. ) عداد: ربيع

 ً ً -عبار ، تتدرج اتصتيارات ما بينتأبدا ً -أحيانا مقياس الميول االنتحارية دائماً(. -غالبا

) عداد: محمد ربحى عبد الفتاح و الح الدين محمد أبوناهية وحسام الدين محمود 

ث أبعاد ه  2 التفكير ( عبار  ، تكون من  ال27وتكون المقياس من ت (2424ع ب 

عبارات(، القدر   27عبارات(، الرغبة والتصطيط لالنتحارت 27وتصور اتنتحار ت

-محايد-أواف -عبارات( ،وتتدرج اتصتيارات بين تأواف  بشد 27الفعلية على اتنتحارت

( باستخدام 2424قام يحيى بن مبارك وأحمد بن سعد )أعار  بشد (.-أعار 

ارية المستخدم من قبل الدوسرى والمعد من قبل مقياس الميول االنتح

( عبار ، تنقس  إلى أربد أبعاد ه 2 20وتكون المقياس من ت (2443البحيرى)

 2عبارات(، تقيي  ال ات السلبىت 1عبار (، وتصور اتنتحار ت 22الشعور بالي س ت

ً أو قليالً من 1عبارات(، العداو  ت -الوقت عبارات( ،وتت  اتستجابات ما بين تأبدا

 مع   الوقت(.-ك يراً من الوقت-بعلاً من الوقت

قامت الباح ة بكعداد الصور  امولية للمقياس في لو  التعريم العا  للباح ة وتعريفات  

 ( عبار .24وتكون المقياس في صورتة امولية من ت، امبعاد

 :والموت نتيجة يعبر عن اتجا  الفرد نحو الحيا   الب عد األول: التفكير وت ور االنتحار

صرا، داصلي لد  الفرد والتفكير في امل  النفسي ال   يشعر بة، ويتصور أن التصلص 

( عبارات وه 2 27ويتكون ه ا البعد من ت من حياتة هو الحا للتصلص من ه ا امل .

 *(.25، 25، 21، 11، 15، 12، 2، 5، 4، 1ت

 :لتعبير عن رغبتة في التصلص من حيث يقو  الفرد با الب عد الثان : الرربة ف  االنتحار

 *(22، 12، 15، 13، 14، 1، 5، 2( عبارات وه 2 ت0ويتكون ه ا البعد من تحياتة.



   

 :حيث يتالل الفرد على حاج،  الب عد الثالث: التخطيط والقدرة الفعلية على االنتحار

الصوم الاري،  من الموت، والبد  في التصطيط واصتيار الوسيلة وكا تفاصيا 

، 24، 11، 14، 11، 1 ،2( عبارات وه  2ت0ويتكون ه ا البعد من ت ر.اتنتحا

23 ،24)* 

وتشققير الدرجققة الكليققة المرتفعققة للمفحققوص تالطالققل( علققى المقيققاس إلققى ارتفققا، -      

 ، والعكس بالعكس.الميوا اتنتحارية

 خطوات التحقق من كفامة مقياس الميول االنتحارية.  

 -ا   السيكومترية للمقياس من صالا القيا  با تي2 وقد ت  التحق  من الكف      

 لمقياس الميول االنتحارية:البنية  مؤشرات  دق

باسقتصدا  التحليقا مؤشرات صدا البنيقة لمقيقاس الميقوا اتنتحاريقة قامت الباح ة بحسال 

( معققامالت 24و يولققح جققدوا ت، AMOS20العققاملى التوكيققد  عققن طريقق  برنققامج 

وغيقر المعياريقة وأصطقا  القيقاس و النسقبة الحرجقة و مسقتو  الدتلقة اتنحدار المعياريقة 

 2 لتشبد كا مفرد  على أبعاد مقياس الميوا اتنتحارية

 ( تشبعات مفردات أبعاد مقياس الميول االنتحارية باستخدام التحليل العاملى التوكيدى15جدول )

الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 ياالنحدار

 خط 
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

التفكير 
وت ور 
 االنتحار 

25 4.42 4.15 4.13 5.15 4.41 

25 4.1 4.13 4.42 2.41 4.41 

21 4.11 1.15 4.11 14.44 4.41 

11 4.5 4.11 4.13 5.12 4.41 

15 4.51 4.21 4.14 5.12 4.41 

12 4.52 4.2 4.1 1.11 4.41 

2 4.13 1.14 4.12 2.21 4.41 

5 4.12 4.25 4.42 14.1 4.41 

4 4.51 1 4.13 1.52 4.41 

1 4.52 1 - - - 
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الو ن  المفردة البعد
 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 ياالنحدار

 خط 
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

الرربة ف  
 االنتحار

22 4.53 1.22 4.14 2.25 4.41 

12 4.55 1.21 4.13 2.11 4.41 

15 4.51 1.1 4.15 1.4 4.41 

13 4.15 1.31 4.12 11.42 4.41 

14 4.1 1.41 4.14 14.31 4.41 

1 4.11 1.13 4.11 14.54 4.41 

5 4.11 1.12 4.42 12.24 4.41 

2 4.14 1 - - - 

التخطيط 
والقدرة 

الفعلية على 
 االنتحار

24 4.42 1.25 4.21 4.41 4.41 

23 4.15 1.25 4.25 5.12 4.41 

24 4.1 1.31 4.21 5.43 4.41 

11 4.14 2.31 4.45 5.1 4.41 

14 4.31 4.1 4.11 3.21 4.41 

11 4.15 1.24 4.24 5.11 4.41 

1 4.1 1.32 4.25 5.11 4.41 

3 4.35 1 - - - 

عند كانت دالة مقياس الميوا اتنتحارية ( أن جميد مفردات 24يتلح من جدوات

الميول ، وقامت الباح ة بحسال مؤشرات صدا البنية مبعاد مقياس 7.72مستو  

 2الميول االنتحاريةالبنية لمقياس ( مؤشرات صدا 21. ويولح جدواتاالنتحارية

 ( مؤشرات  دق البنية لمقياس الميول االنتحارية 11جدول )

 المدى المثال  القيمة المؤشر

Chi-

square(CMIN) 
115.14  

  4.41داله عند  مستوى الداللة

DF 225  

CMIN/DF 2.15  5أقل من 

GFI 4.21 ( لى  )(: القيمة المرتفعة )أى التى 1من ) فر



   

 المدى المثال  القيمة المؤشر

 حين( تشير  لى مطابقة  1تقترب أو تساوى 

 أف ل للنموذج.

NFI 4.23 

(: القيمة المرتفعة )أى التى 1من ) فر(  لى )

 حين( تشير  لى مطابقة  1تقترب أو تساوى 

 أف ل للنموذج.

IFI 4.24 

(: القيمة المرتفعة )أى التى 1من ) فر(  لى )

 حين( تشير  لى مطابقة  1تقترب أو تساوى 

 للنموذج.أف ل 

CFI 4.21 

(: القيمة المرتفعة )أى التى 1من ) فر(  لى )

 حين( تشير  لى مطابقة  1تقترب أو تساوى 

 أف ل للنموذج.

RMSEA 4.41 
(: القيمة القريبة من ال فر 4.1من ) فر(  لى )

 تشير  لى مطابقة جيدة للنموذج.

للنمقو ج =  2χقيمقة ( أن مؤشقرات النمقو ج جيقد  حيقث كانقت 21يتلح من جقدوا ت    

ً  وهى 220حرية =  بدرجات 024.04 ، و كانت النسقبة 7.72عند مستو   دالة إحصائيا

 ،GFI= 0.91، ومؤشقرات حسقن المطابققة ت2.14إلى درجات الحرية =  2χبين قيمة 

NFI= 0.93  ،IFI= 0.94 ،CFI= 0.91   ،RMSEA= 0.08  مما يقدا علقى ، )

وممدا  .  ا العاملي التوكيد  لمقياس الميقوا اتنتحاريقةوجود  مطابقة جيد  لنمو ج التحلي

سبق يمكن القول أن نتائا التحليل العامل  التوكيدي قدمت دليال قويدا علدى  ددق البندام 

ويمكقن تولقيح نتقائج التحليقا العقاملى التوكيقد  لبنيقة أبعقاد   لمقياس الميول االنتحارية.

 :( التالى0الميوا اتنتحارية من صالا شكا ت
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  الميول االنتحارية مقياس ألبعاد ( البنام العاملى 5شكل )

 



   

 ثبات المقياس: 

، وطريقة التج،ئة ألفا كرونباخ طريقةحسبت قيمة ال بات للعواما الفرعية باستصدا    

 ( التالى يولح ه   المعامالت202، وجدوا تالنصفية

مقياس ككل( يو ن ثبات أبعاد مقياس الميول االنتحارية وال11جدول )  

 العامل
 معامل ألفا كرونباخ

 التج ئة الن فية 
 ) سبيرمان براون (

14.4 التفكير وت ور االنتحار   11.4  

14.4 الرربة ف  االنتحار  12.4  

14.4 4.15 التخطيط والقدرة الفعلية على االنتحار  

12.4 المقياس ككل  15.4  

والقق   يؤكققد  بققات المقيققاس ( أن جميققد معققامالت ال بققات مرتفعققة 20يتلققح مققن جققدوا ت

كانقت مرتفعقة، و بق ل   و التج،ئقة النصقفية و ل  من صالا أن قي  معامالت ألفا كرونباخ

 فكن امدا  المستصدمة تتمي، بالصدا و ال بات و يمكن استصدامها علمياً.

 االتساق الداخل  

عققد تق  حسققابة عققن طريقق  إيجقاد معامققا اترتبققاط بققين العبقار  والدرجققة الكليققة للب
 ( التالى يولح ه   المعامالت222ال   تنتمي إلية وجدوات

 ( االتساق الداخل  لعبارات مقياس الميول االنتحارية 12جدول ) 

 التخطيط والقدرة الفعلية على االنتحار الرربة ف  االنتحار التفكير وت ور االنتحار 

 معامل االرتباط لعبارةرقم ا معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 4.51** 2 4.51** 3 4.54** 

4 4.52** 5 4.11** 1 4.51** 

5 4.41** 1 4.55** 11 4.51** 

2 4.53** 14 4.1** 14 4.51** 

12 4.52** 13 4.11** 11 4.55** 

15 4.54** 15 4.52** 24 4.15** 

11 4.51** 12 4.42** 23 4.11** 

21 4.55** 22 4.51** 24 4.51** 

25 4.1**     

25 4.55**     

 4.41** دالة عند           
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، 7.72( أن جميد مفردات أبعقاد المقيقاس كانقت دالقة عنقد مسقتو  22يتلح من جدوا ت

للمقيققاس، كمققا تقق  حسققال اترتبققاط بققين امبعققاد الفرعيققة  والقق   يؤكققد اتتسققاا الققداصلي

 ( التالي272اتوالدرجة الكلية للمقياس وكانت النتائج كما بجدو

 ( معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية 24جدول )
 و الدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

**11.4 التفكير وت ور االنتحار   

**11.4 الرربة ف  االنتحار  

**14.4 التخطيط والقدرة الفعلية على االنتحار  

 4.41ال عند ** د                         

( أن امبعاد تتس  مد المقياس ككا حيث تتراو، معامالت 27يتلح من جدوا ت

( مما يشير إلى أن 7.72( وجميعها دالة عند مستو  ت7.00  - 7.07اترتباط بين2 ت

 هنا  اتساقا بين جميد أبعاد المقياس ، وأنة بوجة عا  صادا في قياس ما ولد لقياسة.

 األساليب اإلح ائية:-4

فى الدراسة الحالية على بع  مقن امسقاليل اإلحصقائية المالئمقة  الباح ةاعتمدت         

لبيانقات الدراسقة، حيقث لمتايرات الدراسة، و ل  من صالا استصدا  المعالجقة اإلحصقائية 

 اتجتماعيققققةتقققق  إدصققققاا البيانققققات عققققن طريقققق  اسققققتصدا  الر،مققققة اإلحصققققائية للعلققققو  

( أو Statistical Package For The Social Sciencesت

( مققن أجققا تحليلهققا والحصققوا علققى النتققائج وقققد اسققتعملت امسققاليل SPSSاصتصققارات

 اإلحصائية التالية2

 Factor analysis التوكيد .التحليا العاملي  -

لحسال .Pearson correlation coefficient .معاما ارتباط بيرسون  -

 اتتساا الداصلى

 للصدا وال بات Cronbach Alpha خ(معاما ال بات تألفا كرونبا -



   

 Half split .معاما سبيرمان براون لحسال ال بات بطريقة التج،ئة النصفية -

factor 

 Variance analysisتحليا التباين ال نائى  -

 Fractional Equation modelingنم جة المعادلة البنائية  -

 نتائا الدراسة ومناقشتها:

   نتائا التحقق من الفرض األول: -1

نص الفر  اموا على أنة " توجد مطابقة لنمو ج المقتر، للعالقة بين أنماط      

التعل  واجترار ال ات تكمتايرات مستقلة(، والتشوهات المعرفية تمتاير وسيط(، 

 والميوا اتنتحارية تمتاير تابد( لد  عينة من طالل كلية التربية.

 باستصدا  برنامجمعادلة البنائية نم جة الت  استصدا  أسلول الفر   من وللتحق 

(AMOS 20)  )وهي أنماط التعل  واجترار لنم جة المدصالت أو تالمتايرات المستقلة

ال ات تكمتايرات مستقلة(، والتشوهات المعرفية تمتاير وسيط(، والميوا اتنتحارية 

 ( التالى42ويمكن توليح ه ا النمو ج من صالا شكات  .تمتاير تابد(
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النمو ج المستصرج للعالقة بين أنماط التعل  واجترار ال ات تكمتايرات  (4شكا ت

 مستقلة(، والتشوهات المعرفية تمتاير وسيط(، والميوا اتنتحارية تمتاير تابد(

يلصققص نتققائج والقق    تققالي( ال22جققدوا تويمكققن تولققيح نتققائج النمققو ج كمققا يتلققح فققي 

 2المطابقة حسنومؤشرات  التحليا اإلحصائي له ا النمو ج



   

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج 21جدول)

مؤشرات حسن 
 المطابقة 

 المدى المثال  للمؤشر القيمة

  24.14 2كا

 مستوى الداللة
دالة عند 
4.41 

 

  45 درجات الحرية

النسبة بين 
/درجات 2كا

 الحرية
 5أقل من  1.21

GFI 4.21 
ترب أو (: القيمة المرتفعة )أي الت  تق1من) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج 1تساوى 

NFI 4.23 
(: القيمة المرتفعة )أي الت  تقترب أو 1من) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج 1تساوى 

IFI 4.25 
(: القيمة المرتفعة )أي الت  تقترب أو 1من) فر(  لى )

 ج حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذ 1تساوى 

CFI 4.25 
(: القيمة المرتفعة )أي الت  تقترب أو 1من) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج 1تساوى 

AGFI 4.21 
(: القيمة المرتفعة )أي الت  تقترب أو 1من) فر(  لى )

  حين( تشير  لى مطابقة أف ل للنموذج 1تساوى 

RMSEA 4.45 
من ال فر تشير  لى  (: القيمة القريبة4.1من) فر(  لى )

 مطابقة جيدة للنموذج

( تطاب  النمو ج المقتر، مد بيانات عينة الدراسة، وكانت 22يتلح من جدوا ت    

، وكانت 7.72وهى دالة إحصائيا عند مستو   44بدرجات حرية = 27.14=2كاقيمة 

وه ا ما أكدتة مؤشرات حسن ، 0>  2.21  درجات الحرية = 2كا النسبة بين قيمة

معامالت ( التالي 22ويتلح من جدوا ت ،لمطابقة والتي كانت في مداها الم اليا

أنماط التعل  واجترار اتنحدار المعيارية وغير المعيارية وأصطا  القياس للعالقة بين 

ال ات تكمتايرات مستقلة(، والتشوهات المعرفية تمتاير وسيط(، والميوا اتنتحارية 

 تمتاير تابد(.
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امالت االنحدار المعيارية ورير المعيارية وأخطام القياس للعالقة بين ( مع22جدول )

أنماط التعلق واجترار الذات )كمتميرات مستقلة(، والتشوهات المعرفية )متمير وسيط(، 

 والميول االنتحارية )متمير تابع(

 عالقات المتميرات
الو ن 

 االنحداري 
 المعياري

 الو ن
 االنحداري

 خط 
 القياس

 النسبة 
 لحرجةا

مستوى 
 الداللة
 

التعلق 
 ---> اآلمن 

 التشوهات المعرفية 
-4.151 -4.43 4.41 -2.11 4.41 

التعلق 
القلق 
 المتناقض
 ً  وجدانيا

<--- 

 التشوهات المعرفية 

4.151 4.43 4.42 2.25 4.45 

التعلق 
 --->  التجنبى

 التشوهات المعرفية 
4.155 4.43 4.41 2.15 4.45 

اجترار 
 الذات

<--- 
 التشوهات المعرفية 

4.513 4.25 4.44 5.52 4.41 

التشوهات 
 المعرفية 

<--- 
 الميول االنتحارية

4.5 4.1 4.12 5.55 4.41 

اجترار 
 الح ن 

<--- 
 اجترار الذات

4.112 1 - - - 

اجترار 
 الم ب

<--- 
 اجترار الذات

4.132 1.42 4.42 14.21 4.41 

 - - - 1 4.513 التشوهات المعرفية  ---> العج 

 4.41 5.42 4.11 4.1 4.414 التشوهات المعرفية  ---> الي س

األفراط 
ف  
 التعميم

<--- 
 التشوهات المعرفية 

4.1 1.41 4.14 2.12 4.41 

لوم الذات 
 واآلخرين

<--- 
 التشوهات المعرفية 

4.131 1.51 4.11 2.24 4.41 

التخطيط 
والقدرة 
الفعلية 
على 
 االنتحار

<--- 

 حاريةالميول االنت

4.145 1 - - - 

الرربة 
ف  
 االنتحار

<--- 
 الميول االنتحارية

4.11 1.11 4.15 12.15 4.41 

التفكير 
وت ور 
 االنتحار 

<--- 
 الميول االنتحارية

4.242 2.31 4.12 12.41 4.41 

 



   

 4.41( وجددود تدد ثير سددالب ودال  ح ددائياً عنددد مسددتوى 23يت ددن مددن جدددول )        

 بين التعلق اآلمن

وهددو دال عنددد  4.151-لتشددوهات المعرفيددة حيددث بلددا الددو ن االنحدددارى المعيددارى وا

وهقق ا مققا أكققدت عليققة العديققد مققن الدراسققات علققى أن التعلقق  ا مققن هققو   .4.41مسددتوى 

" يصقبح امفقراد مقن صاللهقا ققادراً  Ainsworth امك ر امنماط صحة، ووف  وصقم "

قاللية واتعتمقاد علقى الق ات واتسقتقالا على تكوين عالقات سقوية، كمقا يتميق،ون باتسقت

ال اتي، إ  ي قون ب نفسه  كما ي قون با صرين تعمنة فيصا محمود وأحمد عبد اللقة محمقد، 

(. وكمقا 42222727 ورافح عقيا ال،غلوا، ؛ ند  عبد الرحمن الطوايعة272422727

الققات صقحية أن التعل  ا منقاً يمكقن امفقراد من يقيمقوا ع Bowlby (1988: 65)أكد 

مد امصرين، ويكون بمقدرته  مواجهة المشكالت بشكا أفلا. وك ل  اتفقت هق   النتقائج 

( التي أشارت إلى وجقود عالققة ارتباطيقة 2727مد نتائج دراسة ياسمين حسن أبو هالات

 سلبية بين النمط ا من والتشوهات المعرفية.

بدين التعلددق  4.45ندد مسدتوى كمدا يت دن وجدود تد ثير موجددب ودال  ح دائياً ع         

القلددق المتندداقض وجدددانياً والتشددوهات المعرفيددة حيددث بلددا الددو ن االنحدددارى المعيددارى 

تد ثير موجدب ودال  ح دائياً عندد  وكق ل  وجقود. 4.45وهو دال عندد مسدتوى  4.151

بددين التعلددق التجنبددى والتشددوهات المعرفيددة حيددث بلددا الددو ن االنحدددارى  4.45مسددتوى 

واتفققت هق   النتقائج مقد تنقائج دراسقة  .4.45وهدو دال عندد مسدتوى  4.155المعيارى 

Sirin(2017)   ) التي هدفت الكشم عن القدر  التنبؤية لنمطى التعلق  تالتجنبقى، والقلق

في  ال ة تشوهات معرفية تتم قا فقي تتشقو  رفق  العالققات الشصصقية، وتشقو  توقعقات 

امفراد( لد  طلبة الجامعة. وكق ل  دراسقة غير واقعية في العالقة، وتشو  سو  الفه  بين 

( التي أشارت نتائجهقا إلقى وجقود عالققة ارتباطيقة إيجابيقة 2727ياسمين حسن أبو هالات

بين النمط القل  والتشوهات المعرفية، وإلى عد  وجود عالقة ارتباطية بين النمط التجنبقى 
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غيقر ا مقن يقؤد  إلقى والتشوهات المعرفيقة.  وهقي نتيجقة تبقدو منطقيقة حيقث أن التعلق  

مشققكالت صققحية وعقليققة للمراهقق  كتنققاوا المصققدرات والعدوانيققة والسققلو  الجققانح، كمققا 

، Moretti & Peled (2004:552)يمكن أن يرتبط باتنتحار، و ل  ما أكدتة دراسقة 

التققي كشققفت تحلققيالت اتنحققدار المتعققدد العالقققة بققين  Yoo (2011)وكقق ل  دراسققة 

 ر ا من والميا اتنتحار .اترتباط تالتعل ( غي

( وجدددود تددد ثير موجدددب ودال 23كمدددا أظهدددرت نتدددائا تحليدددل المسدددار جددددول )          

والتشدوهات المعرفيدة حيدث بلدا الدو ن  اجتدرار الدذاتبدين  4.41 ح ائياً عند مستوى 

وهو مقا أ بتتقة نتقائج دراسقة   .4.41وهو دال عند مستوى  4.513االنحدارى المعيارى 

Joormann ; Dkane & Gotilb (2006)  حيققث أن المشققاركين المنقق،عجين

Dysphoric  ال ين تق  حق ه  علقى اجتقرار امفكقار تبنقوا تفسقيرات أك قر سقلبية للمواققم

 & Ciarocco ; Vohs)اتفترالقققية. و كمقققا أكقققدت عليقققة نتقققائج دراسقققات 

Baumeister,2010 ; Mclaughlin & Nolen-Hoeksema,2011)  ارتبقاط

كققار بالنتققائج السققلبية، وصاصققة بالنسققبة لاشققصاص المكتئبيققين أو المنقق،عجين. اجتققرار امف

فامشقققصاص المن،عجقققون القققق ين يجتقققرون امفكقققار يفتقققققرون إلقققى المرونقققة المعرفيققققة، 

 ومتشائمين على نحو غير مبرر. كما اتفقت تل  النتائج مد ما أشارت إليقة نتقائج دراسقة 

Law & Chapman (2015) ب  باستمرار المق،اج السقلبى مقد ،يقاد  ب ن اتجترار يتن

القابلية للت  ر باتكتئال ،كما وجقد أنقة يقؤ ر فقي عمليقة معالجقة العواطقم السقلبية ويجعقا 

مققن الصققعل علققى امفققراد اتنسققحال مققن هقق   المشققاعر والعواطققم السققلبية.  كمققا يعقق،، 

فكيققر أك ققر اجتققرار امفكققار مققن تقق  يرات المقق،اج المكتئققل علققى التفكيققر؛ حيققث يجعققا الت

تشقاؤماً وقدريققة. فالفرلققية امساسققية لن ريققة أنمققاط اتسققتجابات هققي أن اجتققرار امفكققار 

يقققرتبط باتنحيقققا،ات المعرفيقققة فقققي اتكتئقققال، وأن اجتقققرار امفكقققار ي،يقققد مقققن المعالجقققة 

المعرفية المنحا،  تم ال2ً التفسير المنحا، للمواققم المبهمقة وانحيقا،ات الق اكر ( وبالتقالي 

من الحاتت الم،اجية السلبية كما يرتبط بالتشوهات المعرفية الصاصة بتعمقي  الفشقا يطيا 



   

 & Nolen-Hoeksema,2004:107-108; Joorman; Dkaneولقو  الق ات 

Gotib,2006) ،2040 2720؛ شيما  ع،ت باشا) . 

تق  ير موجقل وداا  ( وجدود23وكذلك أظهرت نتائا تحليدل المسدار كمدا بجددول )        

بين التشوهات المعرفية والميوا اتنتحارية حيث بلق  القو،ن  7.72ياً عند مستو  إحصائ

.   وتبققدو هقق   النتيجققة منطقيققة 7.72وهققو داا عنققد مسققتو   7.47اتنحققدار  المعيققار  

حيث تكمن صطقور  التشقوهات المعرفيقة فقي اعتبارهقا مصقدراً مقن مصقادر اتلقطرال 

سققتمر مققا لقق  يايققر الفققرد هقق   امفكققار بققا اتنفعققالي، وأن هقق ا اتلققطرال يمكققن أن ي

.   (Karen ; Anela & Frank,2008:59)ويسقتبدلها ب فكقار أصقر  واقعيقة منطقيقاً 

أن التشقوهات المعرفيقة تقؤد  إلقى صقروج مقن   عقن الواققد والمنطق ،  Beck وكما أكد

ممققققا يتسققققبل فققققي أسققققاليل تفكيققققر غيققققر منطقيققققة ون ققققر  سققققلبية نحققققو القققق ات والعققققال  

 Abramson ; Metalsk & Alloy. كمقا بقين  (Beck,1999:31)باوالمسقتق

يعانون من وجقود   Beckأن امفراد وفقاً لن رية التشوهات المعرفية ا  (1989:358)

صققعوبة فققي إمكانيققة التعامققا مققد امحققداث بشققكا إيجققابى ، كمققا يكونققون أك ققر عرلققة 

فقت هق   النتقائج مقد نتقائج دراسقة للصابة بفقدان امما عند مواجهته  حد اً سلبياً.  كما ات

Fazakas-Dehoog ; Rnic & Dozois (2017)  ًالتقي اقترحقت نمو جقاً تكامليقا

للتشققوهات المعرفيققة تاليقق س والتقييمققات السققلبية للقق ات والمسققتقبا ( والعجقق، تعجقق، حققا 

المشكالت وتجنل حا المشكالت والصقالبة المعرفيقة ( وأ هقرت  ت  يرهقا المباشقر علقى 

التقي أشقارت أن هنقا  عالققة دالقة  Webb (2019)ر اتنتحقار .و كق ل  دراسقة التفكي

 احصائياً بين التفكير اتنتحار  والتشوهات المعرفية.
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 الفرض الثانى:

نص الفر  ال انى على أنة " توجقد فقروا دالقة إحصقائياً بقين متوسقطى درجقات     

دبققي( والتفاعققا بينهمققا أ –إنققاث( والتصصققص تعلمققى -وفقققاً للنو،ت كققورأفققراد العينققة 

 لمقياس التشوهات المعرفية.على امبعاد والدرجة الكلية 

نقو، ت كقور  2، 2×  2وقامت الباح ة بالتحق  من ه ا الفر  باسقتصدا  تحليقا التبقاين  

لمقيقاس التشقوهات امبعاد والدرجة الكلية أدبي( على -تصصص تعلمى 2× إناث(  –

( 24مققن هقق ا الفققر  مققن صققالا الجققدولينت المعرفيققة، ويمكققن عققر  نتققائج التحققق 

 ( التاليين202ت

( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على األبعاد والدرجة 24جدول )
 الكلية لمقياس التشوهات المعرفية تبعاً لمتميرى النو، )ذكور /  ناث( والتخ ص )علمى / أدب ( 

 العدد صالتخ  النو، البعد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

لوم الذات 
 واآلخرين

 2.51 15.44 31 علمى ذكور

 2.51 15.15 13 أدب 

 2.53 14.22 54 علمى  ناث

 2.42 14.52 121 أدب 

اإلفراط ف  
 التعميم
 

 1.25 12.43 31 علمى ذكور

 1.34 11.11 13 أدب 

 1.21 11.12 54 علمى  ناث

 2.41 11.54 121  أدب

 الي س
 

 2.41 11.42 31 علمى ذكور

 1.51 11.44 13 أدب 

 1.15 14.52 54 علمى  ناث

 1.34 14.55 121 أدب 

 العج 

 1.54 12.32 31 علمى ذكور

 2.25 12.31 13 أدب 

 1.54 11.12 54 علمى  ناث

 1.54 11.14 121 أدب 

 الدرجة الكلية

 5.25 54.11 31 علمى ذكور

 5.15 54.22 13 أدب 

 5.15 41.21 54 علمى  ناث

 5.12 41.51 121 أدب 

 



   

وقد أجرت الباح ة تحليا التباين ال نائي للتحق  من الفر  وكانت النتائج كما   

 ( التالي2 20بجدوات

 الدرجة الكلية( يو ن نتائا تحليل التباين لت ثير النو، والتخ ص ف  أبعاد التشوهات المعرفية و25جدول )

  البعد
مجمو،  م در التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجمو، 
 مستوى الداللة قيمة ف  المربعات

لوم الذات 
 واآلخرين

 النو، ) أ(
22.31 1 22.31 4.51 

داله عند 
4.45 

 رير دالة 1.12 11.31 1 11.31 التخ ص ) ب(

التفاعل بين النو، و 
 رير دالة 4.23 1.44 1 1.44 ب (× التخ ص ) أ 

 - - 5.35 211 1311.13 الخط 

اإلفراط ف  
 التعميم

 رير دالة 4.55 2.11 1 2.11 النو، ) أ(

 رير دالة 4.31 1.41 1 1.41 التخ ص ) ب(

التفاعل بين النو، و 
 رير دالة 4.41 4.45 1 4.45 ب (× التخ ص ) أ 

 - - 3.1 211 124.11 الخط 

 الي س

 النو، ) أ(
11.31 1 11.31 4.51 

داله عند 
4.45 

 رير دالة 4.1 1.14 1 1.14 التخ ص ) ب(

التفاعل بين النو، و 
 ب (× التخ ص ) أ 

 رير دالة 4.35 4.2 1 4.2

 - - 2.41 211 531.15 الخط 

 العج 

 رير دالة 3.4 2.41 1 2.41 النو، ) أ(

 رير دالة 4.41 4.43 1 4.43 التخ ص ) ب(

بين النو، و التفاعل 
 ب (× التخ ص ) أ 

 رير دالة 4.42 4.45 1 4.45

 - - 2.51 211 511.3 الخط 

 الدرجة الكلية

 النو، ) أ(
115.51 1 115.51 5 

داله عند 
4.45 

 رير دالة 4.43 1.45 1 1.45 التخ ص ) ب(

التفاعل بين النو، و 
 ب (× التخ ص ) أ 

 رير دالة 4 4.45 1 4.45

 - - 35.13 211 1524.15 الخط 
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بعقد لقو  الق ات توجقد فقروا  ات دتلقة إحصقائية فقى  ( أنقة20يتلح مقن جقدوا ت        

ً  وهقي 4.42( حيقث كانقت قيمقة م = إنقاث    كقورت للنقو،تبعاً وا صرين   دالقة إحصقائيا

بعققد لققو  توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  وت، لصققالح القق كور 7.70عنققد مسققتو  

 2.12( حيقث كانقت قيمقة م = أدبقي   علمقىت التصصصتبعاً تصتالم ال ات وا صرين 

ت كقور    كمقا ت يوجقد أ قر داا إحصقائيا للتفاعقا ال نقائى للنقو،دالقة إحصقائياً،  غيروهي 

حيقث كانقت قيمقة م = فقى بعقد لقو  الق ات وا صقرين ( أدبقي   علمىتوالتصصص  (إناث

 وهي غير دالة إحصائياً. 7.22

بعققد توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ت ( أنققة20مققن جققدوا تح كمققا يتلقق          

 غيقر هقيو 7.04( حيقث كانقت قيمقة م = إنقاثت كقور    للنقو،تبعاً اإلفراط في التعمي  

تبعقاً بعقد اإلفقراط فقي التعمقي  توجقد فقروا  ات دتلقة إحصقائية فقى  ت دالة إحصائياً، كما

دالقققة  غيققروهققي  7.21ة م = ( حيققث كانققت قيمققأدبققي تعلمققى   التصصققصتصققتالم 

والتصصقص  (إناثت كور    كما ت يوجد أ ر داا إحصائيا للتفاعا ال نائى للنو،إحصائياً، 

وهقي غيقر دالقة  7.72حيث كانت قيمقة م = فى بعد اإلفراط في التعمي  ( أدبي تعلمى  

 إحصائياً.

تبعقاً  د اليق سبعقتوجد فروا  ات دتلقة إحصقائية فقى  ( أنة20يتلح من جدوا تو        

ً  وهققي 4.00( حيققث كانققت قيمققة م = إنققاثت كققور    للنققو، عنققد مسققتو   دالققة إحصققائيا

تبعققاً  بعققد اليقق ستوجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ت ، كمققالصققالح القق كور 7.70

دالقققة  غيققروهققي  7.17( حيققث كانققت قيمققة م = أدبققي تعلمققى   التصصققصتصققتالم 

والتصصقص  (إناثت كور    ائيا للتفاعا ال نائى للنو،كما ت يوجد أ ر داا إحصإحصائياً، 

 وهي غير دالة إحصائياً. 7.24حيث كانت قيمة م =  فى بعد الي س( أدبي تعلمى  

 

بعققد توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ت ( أنققة20يتلققح مققن جققدوا توكقق ل        

دالقة إحصقائياً،  غيقر هقىو 2.4( حيقث كانقت قيمقة م = إنقاثت كور    للنو،تبعاً  العج،



   

 تعلمقى   التصصقصتبعاً تصقتالم  بعد العج،توجد فروا  ات دتلة إحصائية فى  ت كما

كمققا ت يوجققد أ ققر داا دالققة إحصققائياً،  غيققر و هققى 7.72( حيققث كانققت قيمققة م = أدبققى

 فى بعد العجق،( أدبى تعلمى   و التصصص (إناثت كور    إحصائيا للتفاعا ال نائى للنو،

 .و هى غير دالة إحصائياً   7.72يمة م = حيث كانت ق

الدرجققة توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ( أنققة20يتلققح مققن جققدوا تأيلققاً         

 للنقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققو،تبعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاً الكليقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة 

ً  وهي 0( حيث كانت قيمة م = إناث    كورت  لصقالح  7.70عنقد مسقتو   دالة إحصائيا

تبعقققاً تصقققتالم جقققة الكليقققة الدرتوجقققد فقققروا  ات دتلقققة إحصقققائية فقققى  ت ، كمقققاالققق كور

كمقا ت دالة إحصقائياً،  غيروهي  7.72( حيث كانت قيمة م = أدبي   علمىت التصصص

( أدبقي   علمقىت والتصصقص (إنقاث    كورت يوجد أ ر داا إحصائيا للتفاعا ال نائى للنو،

 وهي غير دالة إحصائياً. 7حيث كانت قيمة م = فى الدرجة الكلية 

فدد   ص الباحثددة فيمددا يتعلددق بددالفروق تبعدداً للنددو، )ذكور/ ندداث(وممددا سددبق تخلدد       

عققد  وجققود فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققي بُعققد لققو  القق ات التشددوهات المعرفيددة  لددى 

وا صرين وبُعد اإلفراط في التعمي   وبُعد العج، في مقياس التشوهات المعرفيقة ، واتفققت 

( أشقارت النتقائج 2720غقر مهقد  تفالا عبقد ال،هقر  وصقبا، داتل  النتائج مد دراسة 

إلى عد  وجود فروا  ات دتلة إحصائية في التشوهات المعرفية لد  طلبة الجامعة وفق  

متايققر النققو، ت كققور، وإنققاث( ،وكقق ل  دراسققة شققير  مسققعد حلققي  وهققان  أحمققد أحمققد 

( والتققي أسققفرت أهقق  نتائجهققا أنققة ت يوجققد فققروا دالققة إحصققائياً بققين متوسققطى 2722ت

 ال كور واإلناث في أبعاد التشوهات المعرفية لد  عينة البحث.درجات 

بينما أشارت نتائج الدراسقة الحاليقة إلقى وجقود فقروا  ات دتلقة إحصقائية فقي بُعقد        

فقي اتجقا   7070الي س وك ل  في الدرجة الكلية لمقياس التشوهات المعرفية عنقد مسقتو  

؛ 2727ن الدراسقات تياسقمين حسقن أبقو هقالا،ال كور، واتفقت هق   النتقائج مقد العديقد مق
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؛ رلا ربيقد 2727؛ رانيا وليد الجرا، وفوا، أيول المومنى ،2720شيما  ع،ت باشا ،

( حيققث أولققحت وجققود فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققي التشققوهات 2727عبققد الحلققي  ،

 المعرفية لد  طلبة الجامعة وف  متاير النو، ت كور، وإناث( فى اتجا  ال كور.

ال نائى للنو،  بالفروق فى التخ ص )علمى/أدب ( والتفاعلأما فيما يتعل             

والتصصص فكانت جميد النتائج غير دالة إحصائياً. واتفقت ه   النتائج مد دراسة فالا 

( التي أشارت نتائجها إلى عد  وجود فروا 2720عبد ال،هر  وصبا، داغر مهد  ت

المعرفية لد  طلبة الجامعة وف  التصصص تعلمى،   ات دتلة إحصائية في التشوهات

( التي أشارت 2727وإنسانى(. وك ل  دراسة رانيا وليد الجرا، وفوا، أيول المومنى ت

إلى عد  وجود فروا  ات دتلة إحصائية تع،  م ر الكلية. ودراسة رلا ربيد عبد 

ل التصصص ( التي أ هرت وجود فروا غير دالة إحصائياً بين طال2727الحلي  ت

العلمى وامدبى في جميد أبعاد التشوهات المعرفية والدرجة الكلية لة.  بينما اصتلفت 

( 2722نتائج الدراسة الحالية مد نتائج دراسة ن مي حسين المعال وعمر عطا اللة على ت

التى هدفت التعرم على مستو  التشوهات المعرفية لد  طلبة الجامعة وأشارت إلى 

إحصائياً في مستو  التشوهات المعرفية فروا تبعاً للكلية لصالح وجود فروا دالة 

 الكليات اإلنسانية، وفروا تبعاً للتفاعا بين الجنس والكلية.

 الفرض الثالث:

نص الفر  ال الث على أنة " توجد فروا دالة إحصائياً بين متوسطى درجات أفقراد 

( والتفاعققا بينهمققا علققى أدبققي –إنققاث( والتصصققص تعلمققى -وفقققاً للنو،ت كققورالعينققة 

 لمقياس الميوا اتنتحارية".امبعاد والدرجة الكلية 

 –نو، ت كور  2، 2×  2وقامت الباح ة بالتحق  من ه ا الفر  باستصدا  تحليا التباين   

لمقياس الميوا اتنتحارية، امبعاد والدرجة الكلية أدبي( على -تصصص تعلمى 2× إناث( 

 ( التاليين212( ت24من ه ا الفر  من صالا الجدولين تويمكن عر  نتائج التحق  



   

( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على 25جدول )
األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الميول االنتحارية تبعاً لمتميرى النو، )ذكور /  ناث( 

 والتخ ص )علمى / أدب ( 

 العدد صالتخ  النو، البعد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

التفكير 
وت ور 
 االنتحار

 3.24 14.51 31 علمى ذكور

 4.14 15.44 13 أدب 

 3.11 13.24 54 علمى  ناث

 3.52 14.12 121 أدب 

الرربة ف  
 االنتحار

 

 3.35 12.44 31 علمى ذكور

 3.13 12.52 13 أدب 

 3.15 12.22 54 علمى  ناث

 3.45 12.45 121 أدب 

التخطيط 
والقدرة 

الفعلية على 
 االنتحار
 

 2.55 11.55 31 علمى ذكور

 1.13 12.44 13 أدب 

 1.12 11.55 54 علمى  ناث

 أدب 
121 11.13 

2.45 

 الدرجة الكلية

 2.14 31.32 31 علمى ذكور

 2.14 44.52 13 أدب 

 1.44 31.12 54 علمى  ناث

 1.25 31.52 121 أدب 

وقد أجرت الباح ة تحليا التباين ال نائي للتحق  من الفر  وكانت النتائج كما بجدوا   

 ( التالي212ت

 ( يو ن نتائا تحليل التباين لت ثير النو، والتخ ص ف  أبعاد الميول االنتحارية والدرجة الكلية21جدول )

  البعد
مجمو،  م در التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
مجمو، 
 المربعات

 قيمة ف 
مستوى 
 الداللة

التفكير 
وت ور 
 االنتحار

 رير دالة 1.21 25.15 1 25.15 النو، )أ(

 رير دالة 2.5 35.35 1 35.35 التخ ص )ب(

التفاعل بين النو، 
 والتخ ص

 ب(× )أ  
 رير دالة 4.11 1.44 1 1.44
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  البعد
مجمو،  م در التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
مجمو، 
 المربعات

 قيمة ف 
مستوى 
 الداللة

2245.4 الخط 
3 

211 13.51 - - 

الرربة ف  
 االنتحار

 رير دالة 4.13 1.32 1 1.32 و، )أ(الن

 رير دالة 4.2 1.21 1 1.21 التخ ص )ب(

التفاعل بين النو، 
 والتخ ص 

 ب(× )أ 
 رير دالة 4.55 5.45 1 5.45

2155.4 الخط 
1 

211 2.21 - - 

التخطيط 
والقدرة 

الفعلية على 
 االنتحار

 رير دالة 4.11 4.42 1 4.42 النو، )أ(

 رير دالة 4.55 2.12 1 2.12 التخ ص )ب(

التفاعل بين النو، 
 والتخ ص 

 ب(× )أ 
 رير دالة 4.41 4.45 1 4.45

 - - 4.34 211 241.51 الخط 

الدرجة 
 الكلية

 رير دالة 4.15 42.4 1 42.4 النو، )أ(

 رير دالة 1.25 11.52 1 11.52 التخ ص )ب(

التفاعل بين النو، 
 والتخ ص

 ب(× )أ  
 رير دالة 4.22 14.24 1 14.24

.14122 الخط 
55 

211 55.4 - - 

بعققد التفكيققر توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى ت  ( أنققة21يتلققح مققن جققدوا ت       

دالقة  غير وهي 2.20( حيث كانت قيمة م = إناث    كورت للنو،تبعاً وتصور اتنتحار 

تبعققاً ر اتنتحققار بعققد التفكيققر وتصققوتوجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  وتإحصققائياً، 

دالقققة  غيقققروهقققي  2.4( حيقققث كانقققت قيمقققة م = أدبقققي   علمقققىت التصصقققصتصقققتالم 

والتصصقص  (إناثت كور    كما ت يوجد أ ر داا إحصائيا للتفاعا ال نائى للنو،إحصائياً، 

وهي غيقر  7.22حيث كانت قيمة م = فى بعد التفكير وتصور اتنتحار ( أدبي   علمىت

 دالة إحصائياً.



   

بعد الرغبة فقي توجد فروا  ات دتلة إحصائية فى  ت ( أنة21من جدوا تويتلح        

دالقققة  غيقققر هقققيو 7.22( حيقققث كانقققت قيمقققة م = إنقققاثت كقققور    للنقققو،تبعقققاً اتنتحقققار 

تبعققاً بعققد الرغبققة فققي اتنتحققار توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ت إحصققائياً، كمققا

دالقققة  غيققروهققي  7.27كانققت قيمققة م = ( حيققث أدبققي تعلمققى   التصصققصتصققتالم 

والتصصقص  (إناثت كور    كما ت يوجد أ ر داا إحصائيا للتفاعا ال نائى للنو،إحصائياً، 

وهي غيقر دالقة  7.00حيث كانت قيمة م = فى بعد الرغبة في اتنتحار ( أدبي تعلمى  

 إحصائياً.

بعقد التصطقيط صقائية فقى توجد فروا  ات دتلقة إح ت ( أنة21يتلح من جدوا تو       

 7.22( حيقث كانقت قيمقة م =  إنقاث    كقورت  للنقو،تبعاً  والقدر  الفعلية على اتنتحار

بعققد التصطققيط توجققد فققروا  ات دتلققة إحصققائية فققى  ت دالققة إحصققائياً ، كمققا غيققر هققىو

( حيقث كانقت قيمقة  أدبقى   علمقىت  التصصصتبعاً تصتالم  والقدر  الفعلية على اتنتحار

كمقا ت يوجقد أ قر داا إحصقائيا للتفاعقا ال نقائى  دالقة إحصقائياً ،  غير و هى 7.40=  م

فقى بعقد التصطقيط والققدر  الفعليقة ( أدبقى   علمقىت  و التصصقص ( إنقاث    كقورت  للنو،

 .و هى غير دالة إحصائياً   7.72حيث كانت قيمة م =  على اتنتحار

الدرجقة الكليقة فروا  ات دتلة إحصائية فى  توجد ت ( أنة21يتلح من جدوا تو        

 للنقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققو،تبعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاً 

توجققد  ت دالققة إحصققائياً، كمققا غيققر وهققي 7.14( حيققث كانققت قيمققة م = إنققاث    كققورت 

( أدبققي   علمقىت التصصققصتبعقاً تصقتالم الدرجقة الكليققة فقروا  ات دتلقة إحصققائية فقى 

جققد أ قر داا إحصققائيا كمقا ت يودالققة إحصقائياً،  غيقروهقي  2.20حيقث كانقت قيمققة م = 

حيقث فى الدرجقة الكليقة ( أدبي   علمىت والتصصص (إناث    كورت للتفاعا ال نائى للنو،

 وهي غير دالة إحصائياً. 7.22كانت قيمة م = 
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بالعالقدة بدين الفدروق فد  النو،)ذكور/ نداث( ويمكقن أن تصلقص الباح قة فيمقا يتعلق        

لدراسة الحالية عقن عقد  وجقود فقروا  ات دتلقة ، فقد أ هرت نتائج اوالميول االنتحارية

إحصائية فى جميد أبعاد مقياس الميوا اتنتحارية والدرجة الكلية، واتفقت ه   النتائج مقد 

 عقن (2727ت امحمقد سقعد بقن وأحمقد صطاطبة مبار  بن يحيي دراسة إلية توصلتما 

 الدراسققة نتققائج فققتاصتل بينمققا النققو،. لمتايققر اتنتحاريققة الميققوا فققي فققروا وجققود عققد 

 & Zheng؛ 2722سالمة عطية عبد اللقة ورأم اللقة بوشقعراية ،ت دراسات مد الحالية

Wang,2014; Nikolaev,2021)  التقي أسقفرت عقن فقروا فقي الميقوا اتنتحاريقة

 بين أفراد العينة تبعاً للنو، وكانت في اتجا  ال كور. 

ال نققائى للنققو،  /أدبدد ( والتفاعددلبددالفروق فددى التخ ددص )علمىأمققا فيمققا يتعلقق           

 يحيقي والتصصص فكانت جميد النتائج غير دالة إحصائياً. واتفقت ه   النتقائج مقد دراسقة

 فقي فروا وجود عد  أ هرت التي (2727ت امحمد سعد بن وأحمد صطاطبة مبار  بن

مقد بينمقا اصتلفقت نتقائج الدراسقة الحاليقة   العلمقى. التصصقص لمتايقر اتنتحاريقة الميوا

التقي اشقارت ارتفقا، معقدا ميقوا انتحاريقة مقد  Zheng & Wang (2014)دراسقة 

هقق   النتيجققة إلققى عالقققة المتايققر الوسققيط تالتشققوهات  وتعدد و الباحثددةالعققل  امكققاديمى. 

المعرفيققة( بققالمتاير التققابد تالميققوا اتنتحاريققة( حيققث لقق  يكققن هنققا  فققروا  ات دتلققة 

تصصققص والتفاعققا ال ققائى للنققو، والتصصققص مفققراد إحصققائية فيمققا يتعلقق  بققالفروا فققي ال

 عينة الدراسة مما يوكد منطقية النمو ج المقتر، للبحث الحالي.

 تو يات الدراسة: 

لرور  إعداد برامج وقائية  ات محتو  معرفى تمكن الطالل الجامعى من  -2

امتال  أدوات وأساليل واستراتيجيات لد التشوهات المعرفية وما يرتبط بها من 

 كالت.مش

لرور  تبنى استراتيجيات إرشادية تعنى بتعديا التشوهات المعرفية في امبنية  -2

 الشصصية لطالل المرحلة الجامعية.

لرور  اتهتما  باجترار امفكار كونة أحد الطرا واستراتيجيات التفكير التي قد  -2

تاير من قدرات الفرد ومهاراتة في حا المشكالت، فقد يمكننا تحويا عملية 



   

جترار من الجانل السلبي إلى الجانل اإليجابى وتو يفة للمساعد  في الوصوا ات

 لاهدام المنشود .

إنشا  مكاتل أو أماكن لالستشارات التربوية والنفسية ومراك، للرشاد بجميد  -4

الكليات والمعاهد، تصتص بتقدي  برامج إرشادية تصتص باتنتحار وتتم ا في 

 تة المصتلفة.اإلرشاد الفرد  والجمعى بمجات

تفعيا دور المؤسسات المعنية بامسر  وحمايتها من العواما المؤدية للميوا  -0

 اتنتحارية.

 البحوث المقترحة:

إجرا  الدراسة على عينات أكبر من الطالل في جامعات مصتلفة بين طلبة المراحا -2

 المصتلفة وشرائح مصتلفة في المجتمد.

 ماط التعل  غير السو  للن  .برنامج إرشاد أسر  للتعاما مد أن-2

 برنامج إرشاد  لصف  السلوكيات اتجترارية لد  عينة من طالل الجامعة.-2

 برنامج إرشاد  وقائى من التشوهات المعرفية لد  عينة من طالل الجامعة.-4

 إجرا  دراسة عن الميوا اتنتحارية وعالقتها ببع  المتايرات النفسية واتجتماعية.-0

 سة تنبؤية عن الميوا اتنتحارية مد متايرات أصر .إجرا  درا-4
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:

(2 التشقوهات 2722إبراهي  سيد أحمد عبقد الواحقد والسقيد الشقبراو  أحمقد حسقانين ت -

المعرفية لد  طالل الجامعة وعالقتهقا بكقا مقن القلق  اتجتمقاعى وإدمقان اتنترنقت. 

 .40-2(، الجر  اموا، 202. العدد ت هرجامعة األ-مجلة كلية التربية

أحمد أحمد متولي عمر وأمانى عبد المجيد حسن عتل  وسمر عبد الع ي  عبد العقاطى  -

(2 دراسة مقارنة منماط التعلق  لقد  كقا مقن مقدمنى البقانجو وغيقر المقدمنين 2722ت

لمجلد جامعقة كفقر الشقيت.ا-، كليقة التربيقةمجلة كليدة التربيدةلد  عينة من المراهقين. 

 .027-422التاسد عشر، العدد الرابد، 

(2 التشوهات المعرفية وصور  الجسق  فقي لقو  بعق  2722أحمد حسين الشافعى ت -

المجلدددة الم دددرية المتايقققرات الديموغرافيقققة لقققد  عينقققة مقققن طلبقققة جامعقققة حلقققوان. 

. الجمعيقة المصقرية للدراسقات النفسقية. المجلقد الواحقد وال ال قون، للدراسات النفسدية

 .14-22(، 222دد تالع

(2 أنمقاط التعلق  وعالقتهقا بالصقداقة لقد  2721أحمد عبد اللة جعفقر الطراونقة ت -

، الجامعقة امردنيقة، المجلقد الرابقد العلدوم التربويدة-دراسداتطلبة جامعقة مؤتقة. 

 .22-22وامربعون، العدد الرابد، الملح  السادس، 

وسقيط بقين أنمقاط التعلق   (2 تن ي  اتنفعاا كمتاير2721أحمد على طلل محمود ت -

. رابطقققة اتصصقققائيين دراسدددات نفسددديةوالسقققعاد  النفسقققية لقققد  طقققالل الجامعقققة. 

 .202-270النفسيين ترأن (، المجلد السابد والعشرون، العدد ال انى، 

(2 2727أسقما  أحمققد محمققد حسققين ونققورا تقاج الققدين جعفققر وممققدو، كامققا حسققانىت -

مقاط التعلق  لقد  طقالل المرحلقة ال انويققة، الصصقائص السقيكومترية لمقيقاس فعاليقة أن

جامعقة جنقول القواد ، المجلقد ال القث، -، كليقة التربيقة بالاردققةمجلة العلوم التربوية

 .272-212العدد ال انى، 



   

(2 التشوهات المعرفية وعالقتهقا بمعنقى الحيقا  لقد  المقراهقين 2720إسال  العصار ت -

 اإلسالمية. ، غ، 2 الجامعةماجستير رسالةفي محاف ة غ، ، 

(2 تقبقا الق ات وعالقتقة بكقا مقن تقبقا ا صقر وأسقاليل 2724عماا ،كريا النمر ت -

، العقدد ال قانى، الجق،  ال قانى، مجلدة العلدوم التربويدةالتعل  لد  طلبقة الجامعقة، 

2-00. 

(2 القققدر  2727عمنققة فيصققا محمققود مقققداد  وأحمققد عبققد اللققة محمققد الشققريفينت -

حي،ات المعرفية وأنمقاط التعلق  بالقطرال الشصصقية التنبؤية للشفقة بال ات والت

مجلددة الجامعددة اإلسددالمية للدراسددات النرجسققية لققد  طلبققة الجامعققات امردنيققة. 

شققئون البحققث العلمققى والدراسققات -الجامعققة اإلسققالمية باقق،  التربويددة والنفسددية.

 .2744-2721العليا. المجلد ال امن والعشرون، العدد السادس، 

الققاهر 2 مكتبقة  علدم الدنفس المعرفدى المعا در.(2 2772او تأنور محمقد الشقرق -

 امنجلو المصرية.

(2 التصققور اتجتمققاعى ل ققاهر  اتنتحققار لققد  2770بوسققنة عبققد الققوافى ،هيققر ت -

 ، جامعة منتور ، الج،ائر.رسالة دكتوراةالطالل الجامعى، دراسة ميدانية. 

لمكتقل العلمقى للكمبيقوتر . اإلسكندرية2 االعدوان واالكتئاب(2 2770حسين فايد ت -

 والنشر والتو،يد.

(2 مسقتو  التشقوهات المعرفيقة 2727رانيا وليد الجرا، وفقوا، أيقول المقومنى ت -

مجلدة جامعدة القددس المفتوحدة لثبحداث والدراسدات لد  طلبقة جامعقة اليرمقو .

.جامعة الققدس المفتوحقة. المجلقد الحقاد  عشقر، العقدد الواحقد التربوية والنفسية

 .212-244ن، وال ال و

(2 نمقط 2727صلم أحمد مبار  وربال أحمد محمد حسن ووفا  محمقد محمقود ت -

التعلق  بالشققري  ا صقر القلقق  والمتجنقل كمنبئققين بقالتواف  ال،واجققى لقد  حققدي ى 

كليقة التربيقة، -، جامعة سقوهاجمجلة شباب الباحثين ف  العلوم التربويةال،واج. 

 .2471-2244العدد الصامس، 
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(2 اإلدمقان علقى الكحقوا 2720  وهبى جبارين وفيصا محمد صير تربيد إبراهي -

، عمققاد  الدراسققات رسددالة ماجسددتيروالمصققدرات وعالقتققة بققالميوا اتنتحاريققة. 

 .272-2العليا والبحث العلمى، جامعة عمان امهلية، امردن، 

(2 التفكيققر اتسققتراتيجي والتشققوهات المعرفيققة 2727رلققا ربيققد عبققد الحلققي  ت -

باتصققا  القققرار لققد  عينققة مقن الطققالل المتوقققد تصققرجه  بجامعققة المنيققا. كمنبئقات 

جامعققة القققاهر . المجلققد ال ققامن -، كليققة الدراسققات العليققا للتربيققةالعلددوم التربويددة

 .242-221والعشرون، العدد الرابد، 

(2 الفققروا فققي العالقققة بققين التسققامح واجتققرار 2721رشققا محمققد عبققد السققتارت -

رابطددة األخ ددائيين وغيققر المعنفققات. دراسققات نفسققية،  امفكققار لققد  المعنفققات

 .444-422المجلد السابد والعشرون، العدد ال الث،  النفسيين الم رية )رأنم(،

(2 التنبقققؤ بالقققطرال التحقققد  المعقققار  بمرجعيقققة 2722رشقققا نقققاجى محمقققد ت -

اتكتئال والميوا اتنتحارية لد  عينة من المراهقين مدمنى املعال اإللكترونيقة 

. الجمعيقققة المصقققرية للدراسقققات المجلدددة الم دددرية للدراسدددات النفسددديةلعنيفقققة. ا

 .247-272(، 274النفسية. المجلد التاسد والعشرون، العدد ت

 بالكماليققة وعالقتهققا التعلقق  أنمققاط (27242ت النبققى عبققد محمققد صققابر محمققد سققامية -

 .الجامعققة وطالبققات طققالل مققن عينققة لققد  النفسققية لللققاوط المواجهققة وأسققاليل

 الرابققققد العققققدد .بال قددددا يق( التربيددددة كليددددة )مجلددددة ونفسددددية تربويددددة دراسددددات

 .224-22 ال انى، وال مانون،الج، 

 اتنتحاريقة الميقوا (27222ت الدرسقى بوشقعراية اللقة ورأم اللة عبد عطية سالمة -

ً  المصتقار عمقر جامعة طالل لد   ،ال يتوندة جامعدة مجلدة المتايقرات. لقبع  وفققا

 .220-270 والعشرون، التاسد العدد ال،يتونة، جامعة

 معيقققات (27202ت الصتاتنققة جبريققا محسققن وسققامي دراوشققة الحميققد عبققد سققونيا -

 مؤتققة. جامعققة فققي المتفققوقين الطلبققة لققد  المعرفيققة بالتشققوهات وعالقتهققا اإلبققدا،

 .221-2 امردن، مؤتقققققققققققققققققققققة، جامعقققققققققققققققققققققة ،ماجسدددددددددددددددددددددتير رسدددددددددددددددددددددالة

.https://search.mandumah.com/Record/957346. 



   

(2 التشوهات المعرفية وتقدير ال ات 2722شير  مسعد حلي  وهان  أحمد أحمد سال  ت -

اتجتماعية لد  طلبقة جامعقة ال،ققا،ي  فقي لقو  متايقر  النقو، والفرققة الدراسقية2 

، الجمعيققة المصققرية للدراسققات المجلددة الم ددرية للدراسددات النفسدديةدراسققة تنبؤيققة. 

 .227-202(، 272ددتالنفسية، المجلد التاسد والعشرون، الع

(2 اجترار امفكار والتشقوية المعرفقى وعالقتهمقا بق عرا  2720شيما  ع،ت باشا ت -

القلققق  واتكتئقققال. المجلقققة المصقققرية لعلققق  القققنفس اإلكلينيكقققى واإلرشقققاد ، الجمعيقققة 

 .002-020المصرية للمعالجين النفسيين تجمعن(، المجلد ال الث، العدد الرابد، 

 فقي الشصصقية وسقمات الوالقد  التعلق  أنمقاط (27272ت البنقا إبراهي  السعيد عادا -

 اإلعداديققة، المرحلققة تالميقق  لققد  اتسققتقالا(-تاتعتمققاد المعرفققى امسققلول لققو 

 .272-2ص ص العربيققققة، والدراسققققات البحققققوث معهققققد ،ماجسددددتير رسددددالة

ah.com/Record/1159135http://search.mandum 

. العددالج المعرفددى السددلوكى أسددس وتطبيقددات(2 2777عققادا عبققد اللققة محمققد ت -

 القاهر 2 دار الرشاد للنشر والتو،يد.

(2 الميققوا اتنتحاريققة وعالقتهققا بتقققدير القق ات عنققد 2772عبققد الحفققي  معوشققة ت -

 ، جامعة محمد صلير، بسكر ، الج،ائر.رسالة ماجستيرالشبال، 

(2 التشقققوهات المعرفيقققة 2722من بقققن دربقققا  موسقققى ال،هرانقققى تعبقققد القققرح -

والمرونققة العقليققة والققوعي اتنفعققالى والصققالبة النفسققية كمنبئققات بقلقق  التصققور 

العقدد  جامعدة األ هدر.-مجلة كلية التربيةالمعرفى لد  طالل المرحلة الجامعية. 

 .422-472(، الج،  اموا، 202ت

. الققققاهر 2 مكتبقققة س احتماليدددة االنتحدددارمقيدددا(2 2722عبقققد الرقيقققل البحيقققر  ت -

 امنجلو المصرية.

(2 اسققتراتيجيات تن ققي  اتنفعققاا 2720عبققد اللققة محمققد عبققد ال ققاهر الصققولى ت -

المعرفققى ومعتقققدات دمققج الفكققر والكماليققة كمنبئققات بالققطرال التشققو  الجسققمى 

http://search.mandumah.com/Record/1159135
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لمجلقد جامعة أسقيوط. ا-، كلية التربيةمجلة كلية التربيةلد  عينة من المراهقين. 

 .01-2الواحد وال ال ون، العدد الرابد، 

(2 اإلفصققا، عققن القق ات وعالقتققة 2727عبلققة محمققد الجققابر مرتلققى صققاير ت -

ب نمققاط التعلقق  وبعقق  المتايققرات الديموجرافيققة لققد  طلبققة المرحلققة ال انويققة. 

(، العققدد 20جامعققة ال،قققا،ي . المجلققد ت-، كليققة التربيققةدراسددات تربويددة ونفسددية

 .212-222اموا،  (، الج، 270ت

، الققاهر 2 دار المعرفقة االرتقدام النفسدى للمراهدقأ(2  2774عال  الدين كفافى ت -

 الجامعية.

. الجقق،  اموا. موسددوعة علددم الددنفس التدد هيلىل(2  2774عققال  الققدين كفققافى ت -

 القاهر 2 دار الفكر العربى.

ا القنفس (2 أنمقاط التعلق  وعالقتهقا بنمقو ققو  امنق2720على بن سعيد العمقر  ت -

مجلدة جامعدة اجتماعى لد  عينة من الجنسين مقن مرحلقة المراهققة إلقى الرشقد، 

 .40-24، جامعة جا،ان. المجلد الرابد، عدد صاص. جا ان للعلوم اإلنسانية

(2 قيقققاس الميقققا نحقققو 2724علقققى محمقققود الجبقققور  ونقققا،  شقققطل السقققلطانى ت -

يدددة للبندددات للعلدددوم مجلدددة كليدددة الترباتنتحقققار لقققد  طلبقققة المرحلقققة اإلعداديقققة، 

 . 470-202، جامعة الكوفة، المجلد ال امن، العدد الرابد عشر، اإلنسانية

(2 قيقاس التشقوهات المعرفيقة لقد  طلبقة 2720عمقار عبقد علقى حسقن الشقمر  ت -

الجمعيددة العراقيددة للعلددوم التربويددة الجامعققة. مجلققة العلققو  التربويققة والنفسققية. 

 .444-001(، 222، العدد توالنفسية

(2 اجتققرار القق ات لققد  2720لققا عبققد ال،هققر  م،عققا وصققبا، داغققر مهققد  تفا -

، كليقققة التربيقققة للعلقققو  مجلدددة أبحددداث الب دددرة للعلددوم اإلنسدددانيةطلبققة الجامعقققة. 

 .02-42جامعة البصر . المجلد ال الث وامربعون، العدد ال الث، -اإلنسانية

إرشققاد  (2 فاعليققة برنققامج 2722فاطمققة ال،هققرا  محمققد ملققيح جققاد المصققر ت -

انتقائى لصف  اجترار امفكار السلبية وتنمية الشفقة بالق ات لقد  طقالل الجامعقة 



   

 المجلددة الم ددرية للدراسددات النفسددية.المتفققوقين عقليققاً  و  الكماليققة العصققابية. 

(، 222الجمعيققة المصققرية للدراسققات النفسققية، المجلققد الواحققد وال ال ققون، العققدد ت

222-224. 

(2 أنماط التعل  الوالد  في الطفولقة وعالقتهقا بدرجقة 2720فاطمة عبد الع،ي، ت -

مجلدة البحدث العلمدى فد  التعاطم لد  المراهقين من تالمي  المرحلة اإلعداديقة. 

.كليققة البنققات لققيدال والعلققو  والتربية.جامعققة عققين شققمس.العدد السققادس األدب

 .247-242عشر، الج،  ال انى،

، واإل طرابات العقليدة والنفسدية علم نفس الشواذ(2 2770قاس  حسين صالح ت -

 أربيا2 مطبعة جامعة صال، الدين.

 عق،ل محمقود القدين وحسقا  أبوناهيقة محمقد الدين وصال، الفتا، عبد ربحى محمد -

 طلبققة مققن عينققة لققد  اتنتحاريققة الميققوا لمقيققاس السققيكومترية الكفققا   (27272ت

 جامعقة-التربيقة كليقة ،ةالنفسدي العلدوم ف  التربية كلية مجلة الفلسطينية. الجامعات

 .210-242 ال انى، العدد وامربعون، الرابد المجلد شمس. عين

 النفسقية باللقاوط وعالقتها اتنتحارية الميوا (27272ت الاامد  ،ايد قاعد محمد -

 والمرحلقة ال انويقة المرحلقة طقالل مقن عينقة لقد  الديموغرافية المتايرات وبع 

 الققققومى المركققق، ،والنفسدددية التربويدددة لدددومالع مجلدددة .الريقققا  بمدينقققة الجامعيقققة

 .244-221 وامربعون، الصامس العدد الرابد، المجلد غ، ، للبحوث

 المعرفيقة التشوهات عالج في الجامعات دور (27212ت عسام المجيد عبد محمود -

 العلمدى المدؤتمر أعمدالميدانية. دراسة طلبتها2 لد  والتسامح الوسطية  قافة ونشر

 والشقئون اموققام و،ار  والعندف. التطدرف بظاهرة وعالقتها فهمال أ مة الدولى:

 .2404-2422 ال الث، المجلد غ، .-اإلسالمية والجامعة الدينية

 الق اكر  مكونقات بقبع  وعالقتقة اتصتبقار قلق  (27712ت السيد أحمد على محمود -

 دالسققاب المجلققد النفسققية، للدراسققات المصققرية المجلققة الجامعققة. طققالل لققد  العاملققة

 .442-222 والصمسون، السادس العدد عشر،
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 صفق  فقي جقدلى سقلوكى إرشقاد  برنامج فاعلية (27272أحمدت عبيد محمد معت، -

 العلققو  فققي التربيققة كليققة مجلققة الجامعققة. طققالل مققن عينققة لققد  القق ات اجتققرار حققد 

 الرابقد، العقدد وامربعقون، الرابقد المجلقد شمس. عين جامعة-التربية كلية النفسية،

222-200. 

 الطبعقة .والجريمدة العندف حول العالمى التقرير (27722ت العالمية الصحة من مة -

 اموسط. للشرا اإلقليمى المكتل القاهر 2 العربية.

 بقققالموا وعالقتهقققا وا صقققر الققق ات كراهيقققة (27222ت جقققرجيس إسقققماعيا مؤيقققد -

-ربيقةالت كليقة ،ونفسدية تربويدة دراسدات ميدانى. بحث المراهقين2 لد  اتنتحارية

 .227-241 (،227ت العدد ال،قا،ي ، جامعة

 التعلق   قاهر  وبحقوث دراسات في الحدي ة اتتجاهات (27742ت قاس  فتحى نادر -

 المنققور 2 المدينققة ، 4العققدد ،الذكيددة الددنفس مجلددة الشصصققية، نمققو م ققاهر ك حققد

 النفسية. الصحة مستشفى

 التشققوهات مسققتو  (27272ت الشواشققر  مصققطفى وعمققر الشققرمان محمققد نجققا، -

 القددس جامعة مجلة إربد. محاف ة في السوريات الالجئات الطالبات لد  المعرفية

 المجلقد المفتوحقة. الققدس .جامعةوالنفسية التربوية والدراسات لثبحاث المفتوحة

 .22-2 وال ال ون، الواحد العدد عشر، الحاد 

التنبؤية منمقاط (2 القدر  2727ند  عبد الرحمن الطوايعة ورافح عقيا ال،غلوا ت -

مجلددة الجامعددة التعلقق  الوالققد  بالمهققارات اتجتماعيققة لققد  طلبققة الصققم العاشققر. 

شققئون البحققث -. الجامعققة اإلسققالمية باقق، اإلسددالمية للدراسددات التربويددة والنفسددية

 .422-472العلمى والدراسات العليا. المجلد ال امن والعشرون، العدد الرابد، 

(2 القققدر  التنبؤيققة 2722اللققة علققى الع امققات ت ن مققي حسققين المعققال وعمققر عطققا -

دراسدات فد  التعلديم للتشوهات المعرفية بكعاقة ال ات لد  طلبة جامعقة عا البيقت. 

 .02-24جامعة أسيوط. العدد التاسد عشر، -، مرك، تطوير التعلي  الجامعىالعالى



   

 س لقد  ( 2تصور اتنتحقار وعالقتقة باتكتئقال واليق2772هشا  عبد الحميد محمود ت -

كليقة -،جامعقة جنقول القواد  مجلدة كليدة اآلداب بقنداعينة مقن طقالل ال قانو  العقا ، 

 .221 -222ا دال، العدد السابد والعشرون، 

 امكققاديمى بالصققمود وعالقتهققا المعرفيققة التشققوهات (27222ت راو  رشققاد وفققا  -

 ريدداض كليددة مجلددة المبكققر . للطفولققة التربيققة كليققة طالبققات لققد  النفسققى والهنققا 

 .077-222 عشر، ال امن العدد بورسعيد، جامعة-امطفاا ريا  كلية ،األطفال

 لقد  المعرفية بالتشوهات وعالقتها التعل  أنماط (27272ت هالا أبو حسن ياسمين -

 القققومى المركقق، ،والنفسددية التربويددة العلددوم مجلددة الققوطني. النجققا، جامعققة طلبققة

 .214-200 ن،ال ام العدد الرابد، المجلد غ، . للبحوث

 املعقال ممارسقة إدمان (27272ت امحمد سعد بن وأحمد صطاطبة مبار  بن يحيي -

 بمدينقققة ال انويقققة المرحلقققة طلبقققة لقققد  اتنتحاريقققة بقققالميوا كمنبقققى  اإللكترونيقققة

 الدراسقققات مركققق،-اممنيقققة فهقققد الملققق  كليقققة ،األمنيدددة البحدددوث مجلدددة الريقققا .

 .221-240 والسبعون، سالساد العدد ال ال ون، المجلد والبحوث.
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 (1ملحق )

 مقياس أنماط التعلق

 أوالً :البيانات األولية:

 االسم)اختياري(:

 العمر:                                            التخ ص:)  علمى    /    أدبى   (

 النو،:

2 فيما يلي مجموعة من العبارات، أرجو من  أن تقرأ كا ع ي ي الطالب/الطالبة      

ت√( قم قرا   جيد     تصتار واحد  من اتصتيارات التي تعبر عن ، ب ن تلد عالمة مو

 أما  اتصتيار المناسل من وجهة ن ر ، بحيث تكون إجابة واحد  فقط.

ملحو ة2 ت توجد اجابة صحيحة أو صاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن      

ها فيما بيننا. وبيانات ه ا المقياس رأي  بصدا، فه   المواقم يمكن أن نصتلم علي

 محاطة بسرية تامة، وت تستصد  إت مغرا  البحث العلمي فقط.

تنطبق  العبارة م
 ً  تماما

تنطبق 
 لى حد 
 ما

ال تنطبق 
 ً   طالقا

    أسعى للعمل الجماع  مع أ حاب . 1

يتخلى عنى اآلخرين ف  بعض   2
 المواقف .

   

    عنى. أخشى الوحدة وتخلى اآلخرين  2

أثق ب ن اآلخرين سوف يساعدون   ذا   4
 احتجت لهم.

   

    ال يهتم من حول  بمشاعري. 0

    ال أهتم بمشاعر اآلخرين من حول . 4

    أررب ف  التعرف على أشخاص جدد. 1

    ليس لدى ثقة ف  اآلخرين. 0

أرلب من يتقربون منى يكون بهدف  2
 م لحة لهم.

   

   راً بالثقة الت  يمنحها اآلخرين ارتاح كثي  14
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 ل .

    أشعر أنى شخص رير مرروب فيه. 22

    افتقد الثقة ف  اآلخرون. 22

    اتبادل أفكاري مع من حول .  22

 أتذكر أنى عشت طفولة رير آمنه. 24
 

   

    الب عد عن األخر)الناس( رنيمة. 20

تنطبق  العبارة م
 ً  تماما

تنطبق 
 لى حد 
 ما

تنطبق ال 
 ً   طالقا

    أشعر أنى مو ع ثقة اآلخرين. 24

األشخاص  يتخلى عنى أخشى أن 21
 المقربون.

   

يمكنن  االعتماد على من حول   ذا  20
 احتجت لهم. 

   

    أجيد تكوين  داقات مع من حول  22

    عالقات  مع اآلخرين محدودة. 27

أخشى أن يخدعن  أو يستملن   21
ت بن  لت  وثيقة اآلخرون عندما 

 بهم.

   

أحرص على تكوين  داقات مع من  22
 حول  .

   

أحاول توثيق )تقوية(  لت  بمن حول   22
 لكن دون جدوى.

   

يعتمد اآلخرون على ويطلبون  24
 مساعدت . 

   

    يمكنن  االعتماد على من حول . 20

من ال عب على تكوين عالقات   25
ررم و داقات جديدة مع من حول  

 حر   )رربت ( فى ذلك.

   

    لقد عشت طفولة سعيدة وآمنه. 21

أسعى  لى تكوين عالقات اجتماعية مع  21
 اآلخرين.

   

ي عب على ت ديق ما يقوله اآلخرين  22
 عن عالقاتهم الجيدة.

   

 

 

 



   

 (2ملحق )
 مقياس اجترار الذات 

تنطبق  العبارة م
 ً  تماما

تنطبق  لى 
 حد ما

ال تنطبق 
 قااطال

يؤنبن   ميري بسبب بعض ت رفات  السابقة  2
 مع بعض من حول .

   

ي فن  من حول  ب ن  كثير اللوم على مواقف  2
 انتهت منذ فترة.

   

    أشعر بالسعادة عند تذكر شريط ذكريات . 3

    أفكر باالنتقام من كل من ظلمن .  4

    ذكريات  السلبية تعكر أو تنمص على حيات . 5

    ندما يخطئ شخص أتذكر كل أخطامه السابقة.ع 4

تراودن  بعض األحداث المؤسفة الت  أح ن  1
 عليها.

   

أتمنى أن يرجع ب  ال من ألت رف بشكل  1
 أقوى.

   

    أبكى عند تذكري ألحداث سابقة. 2

    أفكر أحياناً لماذا مررت بهذه األحداث المؤلمة.  14

ت تؤلمن  حتى مررت بخبرات سابقة ما ال 22
 اآلن.

   

أفكر وأخطط لرد اإلسامات الت  تعر ت لها  12
 ف  الما   لك  أشعر بالراحة.

   

    استرجع بعض األحداث المؤلمة الت  مرت ب . 13

اشعر باالنفعال عندما أتذكر معاملة سيئة من  14
 أحد.

   

أشعر بالتق ير بسبب بعض خبرات اإلسامة  20
 ها سابقاً.الت  لم أستطيع منع

   

اتهم نفس  بالتق ير على األشيام الت  فقدتها  15
 ف  حيات .
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 (3ملحق )
 مقياس التشوهات المعرفية

ً  العبارة م تنطبق  لى  تنطبق تماما
 حد ما

 ً  ال تنطبق  طالقا

    احاسب نفس  بشدة على أقل خط . 2

    أقل خط  ارتكبه يذكرن  بخبرات  السلبية. 2

    دو المستقبل مظلم بالنسبة ل .يب 2

    ررم التعب لم أحقق ما أريد.  4

    فشل .عتقد أن هناك من يتسبب ف  ا 0

    من لم يكن مع  فهو  دي. 5

     ذا كان الحا ر سيئاً فالمستقبل أسوأ. 1

اعتراف بعج ي فلم أكن أتمكن من تحقيق  0
 ش م جديد .

   

    ات .أفكر ف  عيوب  وأنسى ممي  2

 ذا فشلت ف  ش م ما، أتوقع م يداً من   14
 الفشل.

   

ال أتوقع تحقيق أي من أهداف  )أمنيان (  11
 ف  المستقبل.

   

    أسعى لتحقيق أهداف  بنشاط.  22

    ألوم الناس على ما أنا فيه من ألم. 13

    ال يوجد من يهتم ب حد هذه األيام. 24

    مل وحماس.أنظر  لى المستقبل ب  20

    أشعر ب نن  مل م بالكسل والخمول. 24

    ترجع أخطائ  لمن حول . 11

    افتقد وجود من يفهمن .  20

    لن تسير األمور ف  المستقبل كما أريدها. 22

    أشعر بالقدرة على تحقيق النجاح.  24

    أنا مسئول عما حدث ل  من سوم. 22

     . أشعر بمحبة اآلخرين ل 22

    أتطلع  لى كل يوم جديد. 23

    اتجنب مواجهة أي تحدى. 24

    ألوم نفس   ذا لم تسير األمور كما أريد. 25

أحمل نفس  مسؤولية األشيام السيئة  25
 المحيطة بى.

   

 
 



   

 (4ملحق )
 مقياس الميول االنتحارية

تنطبق  العبارة م
 ً  تماما

تنطبق  لى 
 حد ما

ال تنطبق 
 اطالقا

    أشعر ب ن العالم ال يستحق أن أعي  فيه. 2

    أررب ف  التخلص من حيات . 2

    أشعر أن كثيراً من الناس ستح نهم وفات . 3

أشعر ب ن الموت يكون أقل ألماً من حيات    4
 الحالية.

   

تشعرن  ظروف  بالرربة ف  التخلص من  5
 نفس .

   

    أفكر ف  التخلص من حيات . 4

عوري ب نن  رير مرروب فيه يجعلن  رير ش 1
 رارب ف  حيات .

   

    أنا مستعد للتخلص من حيات . 1

    تسيطر على بعض األفكار المدمرة للحياة. 2

أشعر بميل أن أكون مندفعاً أو متهوراً بدرجة   14
 عالية.

   

    يتوقع بعض من حول  أنى س نتحر. 22

    يسة.أفكر بالتخلص من حيات  التع 12

    أتمنى لو لم أتواجد ف  هذه الحياة. 13

    قمت بكتابة و يت . 14

    أعتقد أن الموت راحة ل  من كل شر. 20

    أرى أن الحياة ال تساوى شيئاً. 15

    أعتقد أن أحداً لن يفتقدن  عندما أريب. 17

 حساس  بالذنب والمعاناة أ بن فوف  18
 احتمال .

   

كن االنتحار محرماً لتخل ت من لو لم ي 19
 حيات .

   

    لقد فكرت بالطريقة الت  أنهى بها حيات . 20

    تنته  مشكالت  بالتخلص من حيات .  21

    أشعر أن من حول  يقدرونن  حق التقدير.  22

    لقد قمت بالتخطيط للتخلص من حيات . 23

    أخطط للمستقبل بعناية فائقة. 24

  االنتحار أحياناً ألعاقب نفس  أو أفكر ف 25
 اآلخرين.

   

    حيات  تسير على ما يرام بالنسبة ل . 26

 


